
Renault Group ve Dassault Systèmes,
3DEXPERIENCE Platformuyla
Ortaklıklarını Güçlendiriyor! 



Renault Grubu, ürün ve mobilite hizmetlerinin geliştirilmesi için Dassault
Systèmes'in bulut üzerinde 3DEXPERIENCE platformunu seçerek teknolojik ve
dijital dönüşümünde yeni bir adım atıyor.

Dünya çapında çok çeşitli işlevlerden 20.000'den fazla Renault Grubu çalışanı,
şirket genelinde veri paylaşımını ve işbirliğini iyileştirmek, maliyetleri ve araç
geliştirme süresini azaltmak için dijital ikiz deneyiminden yararlanacak.

3DEXPERIENCE platformu, 3D tasarım, simülasyon ve bilgi zekası yazılımını ortak
bir dijital ortamda entegre ederek bir şirketteki her organizasyonun değer yaratma
sürecini desteklemesini sağlayan bir iş deneyimi platformudur.

Renault Grubu, yeni araçlar ve mobilite hizmetleri için programlar geliştirmek için
küresel olarak Dassault Systèmes'in 3DEXPERIENCE platformunu kullanmaya
başlıyor. 3DEXPERIENCE platformu Renault'ya ürün yaşam döngüsü boyunca
ürünle ilgili tüm verileri gerçek zamanlı olarak paylaşmak ve çeşitli ürün
konfigürasyonlarını dijital ikizlerini yönetmek için yeni bir omurga sağlayacak.
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Renault Grubu, bulut üzerinde 3DEXPERIENCE platformunun kullanımını Tasarım,
Ürün Mühendisliği, Endüstriyel Süreç Mühendisliği, Parça ve Malzeme Satın Alma,
Maliyetlendirme ve Kalite gibi araç geliştirme işlevlerinde 20.000'den fazla
çalışana dağıtacak. Buluta bağlanan platform, dünya çapında gerçek zamanlı olarak
güncellenen aynı sistem ve yazılımlara, 3D modellemeye ve simülasyonlara erişim
sağlayacak. Dijital ikizlere dayalı büyük ölçekli işbirliği, şirket içindeki farklı işlevler
ve çeviklik arasındaki veri paylaşımını iyileştirirken, maliyetleri ve araç geliştirme
süresini yaklaşık bir yıl azaltacak. Renault Grubu, bulut üzerindeki işbirlikçi
3DEXPERIENCE platformunun sürekli teknolojik gelişmelerinden ve işlevsel
zenginleştirmesinden yararlanacak.

“Bulutta 3DEXPERIENCE platformunu benimseme kararımız, mühendislik ve
dijitalin liderlik rolüne olan inancımızı gösteriyor. Renault Grubu CEO'su Luca de
Meo, “ 3DEXPERIENCE platformu, mühendisliği tek bir dijital şirkette tüm
disiplinlere bağlıyor, yeni mobiliteyi her zamankinden daha hızlı geliştirmek için hız
ve etkinlik kazanacağız.” diyor.

3DEXPERIENCE, müşterilerimizin nihai müşterileri ya da tüketicileri için keyifli
deneyimler oluşturmalarını sağlamak için şirket içi ve genel ya da özel bulutta
mevcut bir iş deneyimi platformudur. Pazarlamadan, satışa ve mühendisliğe kadar,
şirketinizdeki her süreç için değer yaratırken, farklılaşan tüketici deneyimlerini
güncel tutmaya yardımcı olan yazılım çözümleri sunar. Tek bir arayüz ile, kullanımı
kolay, işbirliğine dayalı, tüm ürünlerin birbirleriyle etkileşimini sağlayan bir
ortamda 3D tasarım, analiz ve simülasyon gibi yazılımlara dayanan endüstri
çözümü deneyimlerine güç verir. Hem bulutta hem de firmaların kendi
serverlarında kullanılabilir. Tüm 3DEXPERIENCE ürün portföyünü ve özel cloud
teklifimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin: 3ds@infotron.com.tr

https://infotron.com.tr/

