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Sammanfattning 
 
Emerson Network Power Energy Systems är ett globalt företag som skapar system för 
avbrottsfri strömförsörjning för tele- och IT-kommunikation. Till följd av uppköp av företag 
har Emerson utveckling i flera länder. De olika länderna använder dessutom olika CAD-
system. Detta är ett hinder för samarbetet mellan utvecklingsavdelningarna.  
 
Den svenska avdelningen av företaget har lagt mycket tid på att utveckla ett PDM-system och 
anpassa det till det CAD-system som används i Sverige (NX). PDM-systemet har fått namnet 
PDDC och bygger på Siemens PLM Softwares TeamCenter Enterprise. För att förbättra 
möjligheterna till samarbete har företaget bestämt att ett gemensamt CAD-system ska införas 
och att PDDC ska bli det gemensamma PDM-systemet globalt. Att införa PDDC blir det 
första steget i utvecklingen, och tills ett gemensamt CAD-system införts vill man nu hitta en 
lösning som tillåter olika CAD-system att arbeta mot PDDC på motsvarande sätt som NX 
med integration. Då det är ett flertal CAD-system som används är det inte möjligt att utveckla 
integrationer till varje CAD-system, eftersom integrationer är dyra och tidskrävande att 
utveckla och underhålla.  
 
Projektet har undersökt möjligheterna för konstruktörer att arbeta med en webbklient. 
Konstruktörerna behöver kunna utföra samma arbete med webbklienten som med 
integrationen i NX. Undersökningarna har fokuserats till tre CAD-system (NX, Inventor och 
Pro/ENGINEER) men den framtagna metoden är möjlig att applicera på de flesta CAD-
system. Metoden har tagits fram genom att jämföra de tre CAD-systemen och hitta de likheter 
som kan användas för att med webbklientens hjälp få in all CAD-skapad data till PDDC på ett 
enkelt sätt. 
 
Resultatet blev att ladda upp en CBOM (BOM skapad i CAD) med webbklienten. Samtliga 
CAD-system som undersökts har funktionen att skapa en BOM med vissa parametrar. 
BOMen (stycklista) visar produktstrukturen för en sammanställning genom att lista alla 
ingående komponenter (med filnamn), och i vissa fall även sökväg. Utöver CAD-filerna kan 
CBOMen visa en mängd metadata. CBOMen kan sedan läsas och datan föras över till PDDC. 
 
Avslutningsvis gjordes en jämförande undersökning mellan NX med integration, Inventor 
med nuvarande webbklient och Inventor med en anpassad webbklient. Resultatet blev att NX 
med integration har en dokumentationstid som är 14 procentenheter snabbare än Inventor med 
en anpassad webbklient, och Inventor med den anpassade webbklienten är 22 procentenheter 
snabbare än den nuvarande webbklienten. Trots att den anpassade webbklienten inte är lika 
snabb att arbeta med som integrationen är den mycket snabbare än den nuvarande 
webbklienten, och borde vara en rimlig arbetsmetod för konstruktörer. 
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Abstract 
 
Emerson Network Power Energy Systems is a global company that enables business-critical 
continuity for telecommunication by producing stable power systems. Due to acquiring other 
companies all over the world the systems used in the company varies. This, especially the use 
of different CAD systems, causes problems in collaborating between departments.  
 
In Sweden the company has developed a PDM system and integrated it to the CAD system 
that is used, NX. The PDM system is named PDDC and is built on Siemens PLM Softwares 
TeamCenter Enterprise. To enhance collaboration the company has now decided to use PDDC 
as the global PDM system, and to eventually move to a common CAD system. Until the 
common CAD system is implemented the company is now looking for a way for users of all 
CAD systems to be able to work effectively with PDDC, without having to create integrations 
to each system. Integrations are time-consuming and costly to develop, which is the reason for 
not having integrations for all CAD systems. 
 
This project is focused on using a web client to connect to PDDC. The designers have to be 
able to do the same job with the web client as with the integration. During the project mainly 
three CAD systems have been examined (Inventor, Pro/ENGINEER and NX), but the method 
developed should be applicable to all CAD systems. The method has been developed by 
comparing the three systems and finding the similarities between them, and then finding a 
way to use them to put data into PDDC. 
 
The resulting method is the use of a CBOM (BOM created in CAD) that is uploaded with the 
web client. All systems that have been examined have the ability to create a BOM, and choose 
what data is presented in the BOM. The BOM (Bill Of Material) shows the product structure 
of an assembly, by listing all components with file name and in some cases search path to the 
file. Apart from the product structure the BOM can also list parameters of the files. The 
CBOM file can then be uploaded to PDDC and the information it contains can be transferred 
into the databases. 
 
At the end of the project a comparison between NX with integration, Inventor with the current 
web client and Inventor with an adjusted web client was carried out. NX with integrations has 
a documenting time that is 14 percent faster than Inventor with an adjusted web client, and 
Inventor with the adjusted web client is 22 percent faster than the current web client. Even 
though the adjusted web client is not as fast to work with as the integration, it is much faster 
than the current web client, and using it should be a reasonable work methodology for 
designers. 
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Förord 

 

Det här examensarbetet har utförts vid institutionen för Industriell Produktion på Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm. Examensarbetet som omfattar 30 högskolepoäng är den 
avslutande delen av maskiningenjörutbildningen och är utfört på Emerson Network Power 
Energy Systems under 2009/2010.  

 

Examensarbetet hade inte varit möjligt utan min handledare på företaget, Göran Haglund, och 
hans kollegor Jörgen Andersson, Lars-Göran Gottberg, Bertil Johansson och Stig Nylund. 
Stort tack till dessa för att de ställt upp och välkomnat mig på arbetsplatsen, och för att de 
svarat på en stor mängd frågor. 
Tack även till övriga kollegor på företaget som fått svara på en del frågor. 
 
Stort tack till min handledare på KTH, Per Johansson, som gett mig vägledning och 
uppmuntrat mig då arbetet känts svårt. 
 
Tack till Johanne Wilkens för korrekturläsning. 
 
 
 
Stockholm, april 2010 
 

Louise Schelin 
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1 Inledning 
 

1.1 Företagsbeskrivning 
Emerson är ett stort globalt företag som år 2009 hade en omsättning på 20,9 miljarder dollar 
och 129000 anställda i 150 länder. Samma år listades de av Fortune Magazine som USAs 94e 
största företag.[1] 
 
Emerson Network Power (hädanefter ENP) är en del av Emerson-koncernen som bl.a. 
tillhandahåller system för avbrottsfri strömförsörjning för data- och telekommunikation. 2009 
stod de för 25 % av Emersons omsättning. 
 

1.2 Bakgrund 
ENP har sedan många år ett implementerat PDM-system, PDDC. PDDC är förkortning för 
Product and Document Definition Concept och det bygger på Siemens TeamCenter 
Enterprise. Systemet är en vidareutveckling av det PDM-system som fanns på Ericsson innan 
verksamheten köptes upp av Emerson. Under utvecklingen av PDDC hade företaget mottot 
”En användare – ett system”, vilket ledde till en djup integration mot företagets valda CAD-
system, NX (även detta från Siemens)[2]. Genom integrationen kan användaren göra allt som 
är nödvändigt vid skapandet av en ny produkt direkt i NX, och slipper alltså använda två 
system. 
 

1.3 Problemformulering 
ENP har, genom förvärv av andra företag, utvecklingsavdelningar i flera länder, och dessa 
avdelningar använder ofta olika CAD-system. Detta utgör ett problem för samarbetet mellan 
avdelningarna, eftersom det saknas integration mot PDDC för alla system utom NX. Att 
skapa, underhålla och utveckla en integration är dyrt och tidskrävande, och då företaget 
långsiktigt planerar att övergå till ett gemensamt CAD-system(Pro/ENGINEER) vill de inte 
lägga ner resurser på att utveckla system-specifika integrationer för andra system. Dock tror 
man att verksamhetsnyttan med att använda PDDC även på dessa avdelningar är så pass stor 
att man nu vill hitta ett sätt för andra CAD-system att jobba mot PDDC, utan alltför 
omfattande investeringar. 
 
Framförallt är ENPs dotterbolag i Sydafrika intressant. De utgör ett specialfall inte bara 
genom att de är ensamma i koncernen om att använda Inventor, de har dessutom endast ett 
fåtal konstruktörer och de har en långsam internetuppkoppling. Den långsamma 
internetuppkopplingen medför att en integration skulle ge dålig användarprestanda, så även då 
koncernen övergått till Pro/ENGINEER kommer avdelningen i Sydafrika antagligen vara 
tvungen att arbeta utan integration. Utöver deras nuvarande CAD-system kommer därför även 
det planerade gemensamma CAD-systemet att undersökas i det här projektet. Om tiden tillåter 
kommer även en integration till Pro/ENGINEER att undersökas.  
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1.4 Metod 
För att hitta arbetsmetoder som fungerar för alla CAD-system måste likheter och olikheter 
mellan olika CAD-system identifieras. Det uppnås genom att arbeta i de olika CAD-systemen 
och utföra samma uppgifter i varje system. Då CAD-system ofta har välutvecklade hjälp-
avsnitt kommer även mycket tid läggas på att läsa i dessa för att fördjupa kunskaperna om 
varje systems funktioner.  
 
De CAD-system som används i projektet är PTC Pro/ENGINEER WildFire 4, Autodesk 
Inventor Professional 2010, Siemens PLM Software Solid Edge V20 och NX5 samt Dassault 
SolidWorks 2009. 
 

1.5 Avgränsningar 
Den anpassade webbklienten kommer inte hinna utvecklas fullständigt, dock kommer vissa 
inledande försök göras. Eftersom den inte hinner utvecklas kommer även undersökningarna 
av resultatet bli begränsade. 
 
Projektet har fokuserat på webbklienten, det är möjligt att det finns andra alternativ som också 
bör undersökas. 
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2  PDM 
PDM står för Product Data Management och är en metod för att hantera produktdata. Det 
bygger på två huvudbyggstenar: valv för lagring av filer och databas för lagring av metadata 
med länkar till filer i valven. Metadata beskriver produkter och dokument, till vilka filerna är 
länkade. PDM-systemen är objektorienterade, och har två huvudtyper av objekt: business 
items och data items. Business items representerar en produkt eller ett dokument och 
innehåller bara metadata och kopplingar till andra business items eller data items. En data 
item innehåller både metadata och en referens till en fil på filsystemet. [3], se Figur 1. 
Strukturen med Business Items och Data Items används för att enklare kunna hantera 
affärsregler. Affärsreglerna sätts upp för klasser av business items så att man inte behöver 
sätta upp regler för varje enskilt objekt. [4] 
 

ProduktP

D CAD-modell-
dokumentD CAD-ritnings-

dokument

F Ritnings
-fil
(.idw)

F Ritningsfil i 
annat format 
(.pdf)

F Modellfil
(.ipt) F Modellfil i annat

format (.stp)

BI =Business Item

DI = Data ItemBI

BI BI

DI DI DI DI  
 

Figur 1. Strukturen i ett PDM-system, med filändelser från Autodesk Inventor som exempel. 
 
Vad är verksamhetsnyttan med att föra in data i PDM-systemet? 

• Data kan lättare återanvändas: 
o Detta sparar i vissa fall arbetstid (tiden att hitta och hämta filen jämfört med 

tiden att skapa filen från början). 
o Det spar ”produktnummer”. Det är ofta billigare att tillverka fler produkter av 

ett produktnummer än att tillverka flera olika produktnummer. I många fall går 
det att anpassa sin konstruktion så att en befintlig produkt kan användas istället 
för en ny. (t.ex. välja mått på hål så att standardskruvar kan användas) 

o Lättare att hitta datan i PDM-systemet än på ett filsystem. 
• Data är tillgänglig för de som behöver den: 

o Exempel: Istället för att skriva ut en kopia och ge till underleverantören kan 
underleverantören själv gå in i systemet och se vad den behöver. 

o Exempel: Flera kan jobba samtidigt på en sammanställning genom att göra 
olika delar och sedan testa att sammanpassa dem. 

• Minskar risken för att fel data används: 
o PDM-systemet visar automatiskt bara den nyaste versionen när du söker efter 

en produkt. 
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o Exempel: Då företag jobbar med filsystem istället för PDM-system kopieras 
ofta filer till projekt-mappar, vilket leder till att en fil kan ha väldigt många 
olika kopior, vilket gör det svårt att veta vilken fil som använts i ett specifikt 
fall, samt att man inte vet vilken fil som är originalet eller vilken som är 
senaste giltiga version. 

• Ökar spårbarheten: 
o All data sparas i PDM-systemet, data som lagts in kan aldrig tas bort. 
o Att all data sparas medför att man kan visa dokumentationen för en produkt vid 

en specifik tidpunkt, d.v.s. om ett problem uppstår med en produkt kan man 
kontrollera dokumentationen som den var vid tillverkningen av den specifika 
produkten. 

o Man kan se vem som utfört ändringar, och varför ändringar utförts. 
• Minskar risken att data försvinner: 

o Det är lättare att köra back-up på PDM-servern än att göra det på varje 
användares dator. 

o Användare kan inte ”råka” ta bort något. 
o Filer försvinner inte för att en anställd slutar och glömmer lämna över filer den 

lagrat på sin hårddisk. 
• Minskar risken för att fel personer kommer åt datan: 

o Även om en dator blir stulen ligger alla filer på PDM-servern, vilken kräver 
inloggning. 

• Underlättar hanteringen av olika miljökrav genom materialdeklarationer. 
• Stöder granskningsprocessen. 
• Stöd vid inköp. 
• Grund för produktkonfiguratorer. 
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3  PDDC 
PDDC är byggt på Siemens PLM Softwares TeamCenter Enterprise och skapades då en del av 
Ericsson köptes upp av Emerson. Det skulle ersätta en stor mängd system som användes på 
Ericsson. Mottot för projektet var ”En användare – Ett system”, d.v.s. en användare ska inte 
behöva lära sig mer än ett system för att kunna utföra sitt arbete.[2]  
 
Till PDDC finns två klienter: en powerklient med en integration till NX och en webbklient. 
 

3.1 Powerklienten 

 
 
Figur 2. Powerklientens hemkollektion (home collection) kan anpassas av användaren. 
 
Powerklienten används främst av konstruktörer. Den har många smarta funktioner, så som 
drag-and-drop för att knyta olika objekt (BI och DI) och möjligheten att expandera flera 
produkter samtidigt för att visa alla dokument och filer som är knutna till produkterna samt 
produktstrukturer. I hemkollektionen (Figur 2) har användaren möjlighet att spara frågor och 
samlingar, något som kan underlätta arbetet. Powerklienten kräver installation, vilket är en 
nackdel jämfört med webbklienten, men den är oftast lättare att arbeta med än webbklienten 
då den är mer utvecklad. En annan nackdel är att den kräver konstant uppkoppling samt total 
kontroll över filer, vilket i Sydafrika skulle innebära att det går för långsamt. Fördelen med att 
vara konstant uppkopplad är att användaren måste använda PLM-systemet, det går inte att 
tänka att man dokumenterar senare, utan allt sker direkt. 
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3.2 Webbklienten 
 

 
Figur 3. Webbklienten körs i användarens vanliga webbläsare. 
 
Webbklienten är ett utmärkt verktyg för användare som framförallt behöver läsa data, men 
även skapa en del data. Den största fördelen med webbklienten är att den inte kräver 
installation, vilket gör det enkelt för en underleverantör att bara använda sin vanliga 
webbläsare och logga in för att se nödvändig information. För konstruktörer däremot är 
powerklienten kombinerad med integrationen bättre lämpad, då den utvecklats speciellt för 
detta ändamål. Med webbklienten jobbar användarna lokalt på sina datorer, och kopplar upp 
sig med webbklienten mot PDDC för att söka och skapa objekt. Fördelen med detta är att det 
inte kräver en konstant uppkoppling, men det innebär också att användaren kan glömma att 
ladda upp och dokumentera det den skapat. Figur 3 visar startsidan i webbklienten. 
 

3.3 Integrationen till NX 
Integrationen i NX har ett antal funktioner utöver de funktioner NX har i standardutförande. 
För att kunna uppnå samma effektivitet utan integrationen måste man hitta effektiva sätt att 
utföra dessa uppgifter. Funktionerna listas och beskrivs här nedan. För att använda NX med 
integrationen måste NX startas inifrån powerklienten. 
Figur 4 visar den meny som tillkommer i NX genom integrationen, och där många av 
integrationens funktioner finns. Dessa beskrivs i kapitel 3.3.1 nedan. Funktioner som inte 
finns i menyn beskrivs i kapitel 3.3.2. 
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Figur 4. PDM-menyn i NX-integrationen. 
 

3.3.1 PDM-menyn i NX-integrationen 
Skapa ritning (Create new drawing) 
Genom att använda denna funktion namnges ritningen automatiskt, och rätt mall används och 
fylls i med data från PDDC. Detta kräver dock att användaren väljer eller skapar en produkt 
till vilken modelldokumentet och ritningsdokumentet ska knytas, samt att användaren uppger 
vilken typ av dokument ritningen ska knytas till. En relation skapas i PDDC mellan 
ritningsfilen och modellfilen.  
Skapa sida i ritning (Create new sheet) 
Denna funktion skapar en ny sida i ritningen, och låter användaren välja format. 
Standardmallen för det formatet används sedan, och ritningshuvudet fylls i med data från 
PDDC. 
Uppdatera ritningshuvud (Update drawing data) 
Detta menyval hämtar meta-data från PDDC och uppdaterar fälten i ritningshuvudet. 
Ersätt ritning (Replace drawing) 
Denna funktion används för att uppdatera ritningar som är gjorda på gamla ritningsblanketter, 
eller för att flytta en ritning från ett format till ett annat (från en storlek till en annan) utan att 
förlora innehållet.  
Öppna ritning (Open related drawing) 
Funktionen använder ”has master/master of”-relationen för att öppna ritningen till den aktiva 
part-filen. Denna funktion är inte absolut nödvändig, men dock önskvärd då den spar en del 
arbete (alternativet är ju att leta reda på ritningen manuellt). 
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Ändra tolerans (Change tolerance) 
Toleransen är något som enbart används på ritningar, det är inte på något sätt kopplat till 
metadata i PDDC. Toleransen skrivs ut på ritningarna för tillverkarna. Detta är alltså inte en 
nödvändig funktion, då man kan skriva toleransen manuellt på ritningen. Funktionen innebär 
dock att användaren får välja mellan standard-toleranser. 
Material och ytbehandling (Material and Treatments) 

Lägga till material till produkten (Add material) 
Denna funktion visar en dialogruta med alla godkända material som finns 
lagrade i PDDC så att användaren kan välja ett föredraget material, och även 
alternativa material. Detta går endast att göra då CAD-modellen är knuten till en 
produkt (eftersom material är en produktbeskrivning), och inte för sammansatta 
produkter 
Lägga till ytbehandling till produkten (Add treatment) 
Denna funktion visar en dialogruta med alla godkända ytbehandlingar som finns 
lagrade i PDDC så att användaren kan välja en föredragen ytbehandling, och vid 
behov även alternativa ytbehandlingar. Detta går endast att göra då CAD-
modellen är knuten till en produkt (eftersom ytbehandling är en 
produktbeskrivning). 

Lägga till vikt (Update weight) 
Funktionen lägger in den beräknade vikten från CAD-programmet i PDDC. Vikten baseras på 
densiteten för det material som valts som föredraget, och den av CAD-systemet beräknade 
volymen. Även den beräknade arean läggs in. Detta går endast att göra då CAD-modellen är 
knuten till en produkt, då vikt är metadata hos produkten. 
Lägga till karakteristiska mått (Update characteristics) 
Denna funktion lägger till måtten på ett rätblock som ligger precis runt parten (fungerar 
endast på part-filer, inte sammanställnings-filer!). Detta går endast att göra då CAD-modellen 
är knuten till en produkt, då måttet är metadata hos produkten. 
Koppla dokument till produkt (Create relation doc<->product) 
Funktionen kopplar dokumentet för den aktiva filen till en produkt. Detta sker också 
automatiskt då en produkt skapas i integrationen. (Produkten skapas genom att en ritning 
skapas) 
Uppdatera fil-data (Update part description) 
Uppdaterar parten med data från PDDC. 
Skapa variant (Create variant) 
Motsvarar ”spara som” i de flesta program, och går endast att göra då filen ändrats. Den nya 
filen sparas och kopplas till ett nytt dokument, medan den gamla filen behålls som den var. 
Skapa produktvariant (Create product variant) 
Går endast att göra då någon ändring gjorts sedan filen sparades senast. Det gamla 
dokumentet behåller CAD-filen som den såg ut då den sparades senast, och en ny fil skapas 
innehållande den modifierade modellen. Om produkten har ett legacy alias skapas även 
produkt, produktstruktur och ritning med dokument. Ritningen baseras på den gamla 
ritningen, den ersätter bara modellen. Därför måste ritningen ändå kontrolleras så att den 
stämmer. En relation skapas mellan den nya och den gamla produkten. 
Exportera filer (Export file(s)) 
Exporterar filen/filerna till en mapp som användaren får välja. Är filen en sammanställning 
exporteras även alla tillhörande partfiler. Om det är en partfil döps den om till 
dokumentkoden, är det en sammanställning döps filen om till dokumentnamnet men 
partfilerna behåller sina namn. För sammanställningen skapas en mapp där alla filer läggs. 
Det skapas även en lista över dokumentnamn <--> filnamn. 
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Checka in filer (Check in, Check in keep working) 
I PDM-menyn i NX kan man välja att checka in en fil. Man får då välja på att checka in den 
öppna parten, alla öppna parter eller någon annan av mina filer. Man får också välja om 
enbart filen ska checkas in, eller om även dokumentet ska checkas in. Menyvalet Check in 
keep working innebär att filen checkas in, och sedan direkt checkas ut igen. Det innebär att du 
kan fortsätta jobba på filen, men PDDC är uppdaterat så att andra kan se filen. 
Checka ut filer (Check out) 
I PDM-menyn i NX kan man välja att checka ut en fil från PDDC. Man får då välja på att 
söka efter fil, checka ut den öppna parten (om man öppnat utan att checka ut) eller att checka 
ut alla öppna parter. 
 
Ändra inställningar (Show/Set User Prefs) 
Ändra inställningar som rör integrationen i UG, så som vilket valv som ska användas som 
standard och vart filer ska checkas ut. 
Ändra vyer av produktstruktur (Show/Set Configuration Context) 
Vilka revisioner som visas. T.ex. endast releasade revisioner. 
Skapa produktstruktur (Create/update PDM relations) 
Detta sker automatiskt i integrationen då en produkt skapas till en sammanställnings-fil 
genom ”create drawing”. Det går också att manuellt välja att skapa produktstrukturen genom 
att klicka på ”create/update PSM relations” i PDM-menyn. Om det skapats kopplingar i 
produktstrukturen manuellt sparas dessa kopplingar även om produktstrukturen skapas om 
från NX. 
Visa väntande granskningsarbeten(Design Review Intray) 
Visar listan på objekt som väntar på granskning av användaren.  
Ta bort bakgrundskopior(Cleanup Shadow Copies) 
Varje gång en fil användaren inte äger öppnas från PDDC lagras den i en lokal mapp, och 
kallas shadow copy.  Filen är read-only och den används bara under en session, d.v.s. under 
tiden NX hålls öppet. Dessa filer raderas då NX stängs, men om man vill ta bort dem utan att 
stänga NX används denna funktion. 
 

3.3.2 Övriga funktioner i integrationen 
Namngivning av filer 
Integrationen namnger automatiskt filer, användaren behöver bara ange en beskrivning, och 
det är denna som visas när man ska öppna en fil innan den knutits till en produkt. Genom att 
ha en slumpgenerator (som jobbar enligt vissa regler) ser man till att ha unika filnamn, och 
därmed undvika att blanda ihop två filer. Eftersom filerna ofta används i andra filer (t.ex. en 
partfil används i en sammanställning) kan man inte låta användaren välja ett namn, och sedan 
döpa om den vid incheckning till PDDC, då kopplingen mellan filerna i så fall skulle 
förstöras. 
Skapa dokument 
Då en fil sparas i integrationen i NX kontrollerar integrationen om användaren har något 
CAD-modell-dokument som inte är kopplat till en fil. Om det finns ett sådant dokument får 
användaren välja att koppla sin fil till detta, eller att skapa ett nytt dokument. Finns inget tomt 
dokument skapas ett nytt dokument automatiskt med den beskrivning man angett för filen 
som beskrivning av dokumentet. 
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Koppla fil till dokument 
Eftersom dokument skapas ”automatiskt” då en fil sparas i integrationen skapas även 
kopplingen mellan fil och dokument automatiskt, alternativt om det finns ett CAD-dokument 
som inte har någon fil tillfrågas användaren om filen ska knytas till detta istället för att skapa 
ett nytt dokument. 
Skapa produkt 
Produkt skapas automatiskt då en ritning skapas i integrationen. Om man inte vill skapa 
produkten på det sättet måste man gå genom powerklienten. 
Versionshantering 
Då en produkt revideras är det inte ovanligt att även tillhörande CAD-fil revideras. Man måste 
då spara den gamla versionen, och skapa en ny. Emerson vill gärna att då en ny version finns 
ska denna användas i alla produkter, dvs alla gamla produkter som innehåller den reviderade 
produkten ska använda den nya versionen. Det krävs därför att CAD-systemet känner igen 
filer med olika versionsnummer, för att man ska slippa gå igenom alla gamla 
sammanställningar och byta ut den reviderade produkten. NX har stöd för detta även utan 
integrationen, genom att man kan ställa in standard för namngivning som anger hur 
versionsdelen av filnamnet ser ut. Integrationen anger namngivning och versionsdel som 
överrensstämmer med namngeneratorn i PDDC. 
Hantera filer i olika mappar 
Då användarna skapar en fil lagras den i deras worklocation. När den sedan checkas in flyttas 
den till WIP-valvet, dvs den flyttas till en annan mapp. Det krävs då att alla 
sammanställningar som använder parten fortfarande kan hitta den. Det kan också vara så att 
man använder en part från WIP-valvet, eller arkiv-valvet tillsammans med en nyskapad fil i 
ens egen worklocation när man skapar en ny sammanställning. CAD-systemet måste då kunna 
hitta filer både i worklocation och valv. NX har stöd för detta även utan integrationen, genom 
att sätta upp sökvägar till de mappar där filer ska finnas. Integrationen anger rätt mappar för 
just PDDC. 
Söka filer 
Med vanliga ”öppna”-kommandot kan man i integrationen söka efter filer i PDDC eller lokalt. 
Filerna i PDDC söks med PDDCs sökverktyg, med olika sökalternativ så som ”mina ägda 
filer” eller sparade sökningar. 
Skapa visningsfiler 
Då ett CAD-dokument frisläpps skapas automatiskt en STEP-fil, en JT-fil samt en JPG-bild 
av modellen (både en stor bild och en tumnagel). Då en CAD-ritning eller annat dokument, 
t.ex. en word-fil, frisläpps skapas automatiskt en PDF-fil av denna. Detta sköts av en server 
som enbart jobbar med NX-format. 
 

3.3.3 Exempel på arbetsflöde i integrationen 
I exemplet skapas först en part, och sedan en sammanställning där den skapade parten och en 
part från PDDC används. 
 
1. En fil skapas genom att välja ”New” i NX. Filen registreras då i PDDC och ges en 

beskrivning. 
2. En part modelleras i filen. 
3. Då användaren klickar på ”spara” söker integrationen efter CAD-dokument som 

användaren äger, och som saknar fil. Finns sådana dokument får användaren upp en lista 
över dessa, och får välja att koppla filen till ett av dem, eller skapa ett nytt dokument. 
Finns inga CAD-dokument (som saknar fil) autoskapas ett CAD-dokument.  

4. Det nya dokumentets titel ärvs från filens beskrivning om ingen titel fylls i. 
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Figur 5. Skapandet av en ny fil och tillhörande dokument i NX-integrationen. (steg 1-4) 

 
5. Användaren skapar en ritning genom PDM-menyns ”Create New Drawing”, varmed 

integrationen söker efter produkter som ägs av användaren, och som saknar CAD-
dokument. Finns sådana produkter får användaren upp en lista över dessa, och får välja att 
koppla både ritningsdokumentet och modelldokumentet till denna, eller skapa en ny 
produkt. Finns ingen sådan produkt får användaren automatiskt upp dialogen för att skapa 
ny produkt. 
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Figur 6. Skapandet av produkt genom funktionen ”Create new drawing” i NX-integrationen. (steg 5) 

 
6. Då produkten skapats får användaren välja storlek.. 
7. .. och typ på ritningen. 
8. Dokumenten ärver automatiskt produktens funktion till titel. 
9. Ritningshuvudet uppdateras med produktdata från PDDC. 
 

6
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Figur 7. Skapandet av ritning i NX-integrationen (steg 6-9). 
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10. Användaren skapar och sparar ritningen. Arbetsgången för steg 1-10 syns i Figur 8 nedan. 

ProduktP

D CAD-modell-
dokumentDCAD-ritnings-

dokument

Ritning F ModellF 1

2

3

4

5
 

 
Figur 8. Först skapas CAD-modellen, och knyts till ett dokument. Dokumentet knyts till produkten 
varefter ett ritningsdokument skapas och en ritningsfil skapas och knyts till detta. 

 
11. Användaren lägger till ett föredraget material och ett eller flera alternativa material genom 

PDM-menyns ”Material and Treatments -> Add Material”. 
12. Användaren lägger till en föredragen ytbehandling och en eller flera alternativa 

ytbehandlingar genom PDM-menyns ”Material and Treatments -> Add Treatment”. 
13. Användaren uppdaterar ritningshuvudet för att visa material och ytbehandling, genom 

PDM-menyns ”Update drawing data” och går sedan tillbaks till modellfilen (för att 
beräkna vikt och karakteristiska mått). 

14. Användaren lägger till produktens vikt till PDDC genom PDM-menyns ”Update Weight”. 
15. Användaren lägger till produktens karakteristiska mått genom PDM-menyns ”Update 

Characteristics”. 
 

11

14

15

13

 
 
Figur 9. Produktdata knyts till produkten från CAD-modellen i NX-integrationen.  (steg 11-15) 

 
16. Användaren skapar en ny fil och ger den en beskrivning. 
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17. Parter läggs till genom ”Add component”. Användaren får flera sökalternativ, t.ex. egna 
filer, filer i valven eller filer som är aktiva i NX. 

o Name – Sök på filnamn. 
o My Owned Files – Visar alla filer användaren äger. (Se Figur 10) 
o Work/Vault Locations – Söker på filer i användarens worklocation och i 

valven. Kan söka på beskrivning. Konstruktörerna använder främst legacy 
alias, som är en del av beskrivningen. (Se Figur 10) 

o Collection – Om användaren skapat några kollektioner kan dessa visas. 
o Saved Queries – Om användaren har några sparade sökningar kan dessa 

användas. 
o Loaded Parts – Visar alla de filer som är aktiva i NX. 
o Directory – Sökning genom filsystemet. 

 

 
 
Figur 10. Två av sökalternativen då man vill lägga till en fil till sammanställningen. (steg 17) 

 
18. Då sammanställningen är färdig sparas den, och dokument skapas på samma sätt som för 

en part. 
19. Ritning skapas på samma sätt som för en part, ”create new drawing”. 
20. Produkten skapas då på samma sätt som för en part. 
21. Då produkten skapats tillfrågas användaren om produktstruktur ska skapas. 
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20

 
 
Figur 11. Överst bild på sammanställnings-modellen. Underst dialogrutan för att skapa 
produktstruktur. (Steg 21) 

 
22. Användaren väljer format och typ på ritning. 
23. Ritningen skapas och sparas. 
24. Användaren checkar in från PDM-menyn, ”Check in”. Användaren väljer ”Loaded Parts” 

för att alla filer den arbetat med ska checkas in (”Loaded Parts” visar de filer som är 
aktiva i den nuvarande NX-sessionen, inga andra). Alternativen ”Check in components 
along with assembly” och ”Include attached Document” markeras för att alla filer och 
dokument ska checkas in. 
 

 
 
Figur 12. Incheckning av filer och dokument inifrån NX-integrationen. (Steg 24) 
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25. Användaren växlar från NX till powerklienten. Figur 13 visar produkten i powerklienten 
med ett antal relationer expanderade. 

o Notera skillnaden på ikonerna för modell-fil och ritnings-fil. 
o Relationen mellan ritning och modell syns här som ”Master of” 
o Sammanställnings-produkten lackeras efter montering, varför den har en 

ytbehandling knuten till sig. Man kan dock inte knyta material till en 
sammanställnings-produkt från NX-integrationen. 

 

 
 
Figur 13. Sammanställningsprodukten expanderad i powerklienten. 
 

26. Produkt- och dokumentgodkännare kopplas genom att söka efter ”Resource” – 
”Document_Approver” och ”Engineering_Approver”. Den önskade resursen dras till 
sammanställningsprodukten och släpps (drag-and-drop). En resurs är en användare som 
tilldelats en viss roll, t.ex. produktgodkännare. 
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Figur 14. En produktgodkännare och en dokumentgodkännare kopplas till 
sammanställningsprodukten genom att söka efter resurser, och dra den önskade resursen till 
produkten. (Steg 26) 

 
27. Produkterna checkas in genom att användaren markerar dem i ”trädet” och väljer ”Action” 

– ”Check in” (denna funktion tar även med dokument och filer, men för att visa att båda 
alternativen finns visas här både check in från NX och från powerklienten). 

28. Produkter och dokument skickas för granskning genom att användaren markerar 
produkterna och väljer ”Action” – ”Submit”. 
 

27
28

 
 
Figur 15. Produkter kan checkas in och skickas på granskning. (Steg 27-28) 

 
 



Sida 23 av 80 
  

4 Undersökningar i CAD-systemen 
För att kunna jobba med CAD-system mot PDDC utan integrationer måste man hitta metoder 
för användaren att utföra samma funktioner som integrationen erbjuder. Metoderna måste 
vara så pass enkla och snabba att användarna inte ser arbetet som för tidskrävande, och inte 
väljer att inte dokumentera sitt arbete p.g.a. detta. För att hitta dessa metoder har de aktuella 
CAD-systemen undersökts med utgång i de funktioner som integrationen har. Vissa försök 
har även gjorts i Solid Edge och Solid Works, då dessa system var de jag kände till bäst innan 
arbetet började. Då även dessa CAD-system kan bli aktuella i framtiden har resultaten från 
dessa också tagits med i rapporten. 
 

4.1 Ritningar 
I samtliga system som testats under projektet kan man spara parametrar i partfilen. Dessa 
parametrar kan sedan skrivas ut på ritningen. Men om parametrarna ändras efter att ritningen 
sparats måste ritningen öppnas och sparas om för att datan ska uppdateras. Det ger ganska 
mycket manuellt arbete, men i integrationen skapas inte ritningen förrän produkten anses 
färdig, vilket innebär att produkten ska genomgå en godkännandeprocess och förhoppningsvis 
bli godkänd, så att den aldrig mer kan ändras. Det skulle betyda att parametrarna heller aldrig 
kan ändras. Enda sättet att ändra produkten då den blivit godkänd är att göra en revision av 
produkten, och då bör en ny ritning skapas. Parametrarna kan sättas av användaren, och vissa 
genom formler i systemet. De kan alltså i praktiken användas ungefär som integrationens data 
från PDDC som fyller i ritningshuvudet i ritningar. 
 
Samtliga system som testats har också funktionen att ha flera sidor i en ritning, och har alltså 
en inbyggd funktion för att skapa en ny sida i ritningen. Beroende på vilken storlek man 
väljer på det nya ritningsbladet används olika formatmallar, och man måste därför själv välja 
en formatmall på alla sidor. Att byta storlek på ett blad går bra att göra i Inventor och Solid 
Edge, som anpassar mallen efter storleken. Samtliga system klarar av att behålla vyerna även 
om storleken ändras. Dock klarar inget av systemen av att byta mall. För att kunna uppdatera 
ritningar från gamla mallar måste användaren därför kopiera vyerna från den gamla ritningen 
och klistra in i en ny, eller helt enkelt skapa en ny från grunden. Det enda systemet som har 
stöd för att öppna relaterad ritning är Inventor. Det fungerer dock endast då ritningen inte 
flyttats(checkats in), eller då ritningen och modellen inte har för skilda sökvägar (modellen 
måste ligga högre än ritningen, och ritningen får vara högst två nivåer ner). 
  
I samtliga system är det också möjligt att skriva ut toleransen i en ritning, utan att ha en 
inbyggd funktion för att välja den. Problemet är då att användaren måste veta hur toleransen 
ska skrivas, men det torde inte vara ett stort problem, då användaren borde vara välbekant 
med toleranser. En möjlighet för att underlätta det arbetet kan dock vara att lägga toleransen i 
en parameter i CAD-modellen. Man kan då lagra de möjliga toleranserna som parametrar, och 
låta användaren sätta toleransparametern till en av de förbestämda parametrarna. En 
ytterligare fördel med detta är att alla ändringar alltid görs i CAD-modellen och ritningen bara 
uppdateras. 
 



Sida 24 av 80 
  

4.2 Sökvägar 
Sättet CAD-programmet söker efter filer då en sammanställning öppnas är väldigt viktigt, 
framförallt då sammanställningen är stor. Att hitta alla filer, och att det inte går för långsamt, 
är en förutsättning för att det ska fungera. 
 
Autodesk Inventor 
Inventor använder projektfiler för att sätta många inställningar, bl.a. filsökvägar. Om deras 
PDM-system, Autodesk Vaults, används kan man välja att skapa ett projekt för flera 
användare, annars bör man välja ett ”single user project”. I projektet kan man definiera 
bibliotek med filer som aldrig kan ändras, en personlig arbetsplats samt en delad arbetsplats. 
Inventor söker först i biblioteken (biblioteket används dock enbart då det finns en absolut 
sökväg till en fil i biblioteket), sedan i den personliga arbetsplatsen och i sista hand i den/de 
delade arbetsplatserna. [5] Att använda absoluta sökvägar är inte ett alternativ i det här 
projektet, då filerna flyttas från lokal arbetsplats till server, vilket innebär en ändring av 
sökvägen efter att sammanställningen skapats. Den personliga arbetsplatsen bör vara en mapp 
på användarens dator, medan den delade arbetsplatsen är något som alla användare som 
samarbetar ska komma åt. Då Inventor söker efter filer i arbetsplatser söker den genom alla 
undermappar till arbetsplatsen, även om den hittar filen den söker i den första undermappen 
den genomsöker. Det innebär att det kan ta lång tid att öppna en sammanställning, men det 
innebär också att man får ett stöd i att använda unika filnamn, för varje gång den hittar flera 
filer med samma filnamn listas dessa, vilket ger en chans att åtgärda problemet i ett tidigt 
stadie. 
 
Pro/ENGINEER 
I Pro/ENGINEER ställs sökvägar in genom en inställning i config.pro eller config.sup. Man 
kan välja att uppge en sökväg, vilken då anges med konfigurationsalternativet search_path, 
eller att ange en textfil med sökvägar. Sökvägen till den filen anges med search_path_file. 
Pro/ENGINEER kommer då att söka efter filer i den ordning mapparna står listade, men den 
kommer inte att titta i undermappar, utan dessa måste också listas om de ska genomsökas. Då 
en fil hittas avslutas sökningen, vilket innebär att andra versioner av filen inte hittas. Det är 
därför viktigt att anpassa ordningen på sökvägarna efter det beteende man vill uppnå, i 
Emersons fall måste de nyaste filerna genomsökas först. 
 
NX 
Även i NX anges sökvägarna genom att lista alla mappar, dock söker NX även i undermappar. 
Sökningen avbryts då en version av filen hittats, så för att undvika att fel version av en fil 
öppnas har Emerson valt att ange alla undermappar istället för att ange mappen de ligger i, för 
att därmed kunna styra vilken mapp som öppnas först. I integrationen med NX kan man även 
välja att öppna som ”load latest”, vilket innebär att de senaste versionerna används, och ”as 
saved” som innebär att de versioner som användes då filen sparades används. 
 
Solid Edge 
Solid Edge hanterar sökvägar med en textfil där alla sökvägar listas, linkmgmt.txt. Mapparna 
som anges i filen söks igenom i ordning, och då den efterfrågade filen hittas avbryts 
sökningen. Det är därför viktigt att ange mapparna i rätt ordning, efter det beteende man vill 
uppnå. 
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4.3 Versionshantering 
Alla CAD-system har någon sorts inbyggd versionshantering, den fungerar dock ganska olika 
i olika system. Vissa system anser att varje gång en fil sparas är det en ny version, vissa 
system anser att användaren avgör när det är en ny version. Vissa system känner igen gamla 
versioner och godtar att använda dem, andra system känner inte igen gamla versioner, och 
letar därför endast efter filen med originalnamnet. 
 
Autodesk Inventor 
Inventor sparar en ny version varje gång användaren klickar på ”spara”. I projektfilen kan 
man ställa in hur många versioner som ska sparas, standardvärdet är 1, vilket innebär att de 
två senaste versionerna sparas. Den nya versionen behåller originalnamnet, och den gamla 
flyttas till mappen ”Old versions” och får ett siffertillägg, den första filnamn.001.ipt, nästa 
filnamn.002.ipt o.s.v. Inventor ser dock inte en gammal version som en godtagbar ersättare till 
filen, d.v.s. då den söker efter ingående filer i en sammanställning och söker efter filnamn.ipt 
förstår den inte att filnamn.001.ipt är en version av filen. Det innebär att användaren själv 
måste gå in och leta reda på filen om man vill öppna med en äldre version. Fördelen med detta 
är att det alltid är den senaste versionen som öppnas, så länge man använder unika filnamn 
och inte har några kopior av filen med samma filnamn.  
 
Pro/ENGINEER 
Pro/ENGINEER sparar en ny version varje gång användaren klickar på ”spara”. Den första 
filen döps automatiskt till filnamn.prt.1, nästa till filnamn.prt.2 o.s.v. Tack vare att 
Pro/ENGINEER använder första delen av filnamnet som identifikation och ignorerar 
versions-delen av filnamnet känner den igen alla versioner av en fil. Det betyder att den fil 
den hittar först är den fil som kommer öppnas i sammanställningen.  
 
NX 
NX ger användaren stora möjligheter att själv välja hur versionshanteringen ska se ut. Man får 
själv ställa in formatet på identifikationsdelen och versionsdelen av filnamnet. Det finns också 
flera olika alternativ för hur en sammanställning ska laddas, t.ex. som den sparades eller 
nyaste. Programmet sparar inte själv några versioner, utan det får användaren göra genom 
namngivning. Då ett PDM-system finns är det därför enkelt att låta PDM-systemet sköta 
versionshanteringen, genom att skapa en kopia av filen med nytt versionsnummer. 
 
Solid Edge 
Solid Edge verkar inte hantera versioner utan tilläggsmoduler. I hjälpfilen står att man måste 
döpa om nya versioner om de ska lagras i samma mapp som originalfilerna, men att de kan 
behålla samma namn om de lagras i annan mapp. Om den nya versionen får ett nytt namn 
måste man uppdatera alla filer den ingår i så att de använder den nya filen istället för den 
gamla. 
 

4.4 Skapande av visningsfiler 
För att alla användare ska kunna läsa/använda datan i PDDC skapas visningsfiler. För CAD-
modeller lagras STEP, JT, och JPG. STEP är ett format som alla CAD-system kan tolka, och 
det används därför ofta för att skicka CAD-data mellan konstruktörer, eller mellan konstruktör 
och leverantör. JT är också ett format som alla CAD-system kan tolka, det är dock inte lika 
kraftfullt och används framförallt för visualisering. Fördelen med JT är att filerna är små, och 
de används också ofta mellan konstruktör och supplier, dock inte mellan konstruktörer, då 
modelleringsmöjligheterna är begränsade. JPG-filen används som visningsbild i webbklienten 
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för att underlätta sökningen av produkter. PDF-filer genereras för många olika dokument, 
bl.a. ritningar. 
 
Autodesk Inventor 

• Kan exportera JPG utan några tilläggsprogram. Ger ingen möjlighet att välja 
kvalitet/komprimering på bilden. Genom Inventor Studio kan man rendera bilder med 
ljussättning och andra bakgrunder, vilket kan vara användbart vid marknadsföring, 
men ganska överflödigt för visningsbilder. 

• Kan exportera PDF utan några tilläggsprogram. Kan välja vilka sidor i ritningen som 
ska exporteras, färginställningar och upplösning. Kan även göra flersidiga PDFer. 

• Kan skapa JT-fil. Som standard sparas filen dock som JTv9.5 vilken enbart verkar 
kunna öppnas av Inventor. Det går dock att ändra version, och därmed ändra 
möjligheterna att öppna med andra program. 

• Kan exportera STEP-filer, som både 203 och 214. 
 
Pro/ENGINEER 

• Kan exportera JPG utan några tilläggsprogram. Ger möjlighet att välja storlek(i 
standardformat, typ A4) och upplösning. 

• Kan exportera PDF utan några tilläggsprogram. Ger möjlighet att ändra 
färginställningar, upplösning, innehåll, säkerhet samt att lägga till metadata. Kan även 
göra flersidiga PDFer 

• Exporterar inte JT utan tilläggsprogram. 
• Kan exportera STEP utan tilläggsprogram, samt kan lagra inställningar för detta i en 

fil, vilket underlättar att standardisera hur användarna skapar STEP-filer. 
 
NX 

• Kan exportera JPG utan några tilläggsprogram. Ger möjlighet att välja att använda en 
vit bakgrund, i övrigt inga inställningsmöjligheter. 

• Kan exportera PDF, med ett fåtal inställningar så som färger och storlek. Kan även 
göra flersidiga PDFer. 

• Kan exportera JT utan några tilläggsprogram. Alla inställningar görs i en 
inställningsfil. 

• Kan exportera STEP 203 och 214. De flesta inställningar görs i en inställningsfil, men 
användaren får välja vilken data som ska exporteras. 

För NX-filer skapas visningsfiler på servern i frisläppnings-processen, vilket innebär att 
NX-användare, även de som använder webbklienten, bara behöver ladda upp 
originalfilerna. 

 
Solid Edge 

• Kan exportera JPG utan några tilläggsprogram. Storlek på bild, upplösning och 
kvalitet på bilden kan väljas. 

• Kan exportera PDF utan några tilläggsprogram. Inga möjligheter till anpassning. Kan 
även göra flersidiga PDFer. 

• Kan exportera JT utan några tilläggsprogram. En del möjligheter till anpassning. 
• Kan exportera STEP utan några tilläggsprogram. En del möjligheter till anpassning, 

samt möjligheten att lägga till metadata. 
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4.5 Export/import av filtyper mellan systemen 
Då fokus i projektet ligger på Sydafrika som har väldigt dålig/långsam internetuppkoppling 
undersöktes även vilka filer som egentligen behöver laddas upp till PDDC. Det finns många 
olika export-/importformat, och de som var intressanta att undersöka var STEP, JT, Parasolid 
och IGES, då dessa är standard. JT används framförallt för visualisering, medan övriga 
används för redigering av modeller. Enligt en ny rapport [6] kan JT möjligtvis ersätta STEP, 
vilket skulle resultera i att en fil mindre behöver laddas upp, samt att JT har mindre filstorlek 
än samtliga format. Det är önskvärt i Sydafrika eftersom uppkopplingen där är långsam. Både 
JT och Parasolid har generellt mindre filstorlek än STEP, medan IGES generellt sett är större. 
 

 
Import 
→    

Export ↓ NX Solid Edge Inventor ProEngineer 
NX - prt, x_t stp stp203 
Solid Edge x_t, igs - x_t, stp x_t, stp 
Inventor stp stp - x_t, stp 
ProEngineer stp stp stp, prt - 

 
Tabell 1. De lämpligaste filtyperna för export/import av filer mellan systemen. 
 
Tabell 1 ovan erhölls genom att skapa samma part-modell i samtliga CAD-program, och 
sedan exportera till alla formaten och sedan testa att öppna dem i samtliga program. Modellen 
innehöll vanliga ”features” så som ”protrusion”, ”hole”, ”cutout”, ”thinwall”, ”revolved 
protrusion” och ”round”. De format som står listade i tabellen är de format som fungerade 
bäst i varje specifikt fall. 
 

4.6 Allmänna undersökningar i CAD-programmen 
• Samtliga undersökta system kan hantera relativt långa filnamn, Pro/ENGINEER är det 

system som sätter begränsningen genom att inte godta fler än 31 tecken. Det borde dock 
vara tillräckligt för de allra flesta filnamn. 

• Samtliga system har någon funktion för att mäta, både i modelleringsläge och i 
ritningsläge. Metoderna varierar något, vilket medför att det går snabbare att mäta i vissa 
system än andra. Det enda system som har en funktion för att mäta karakteristiska måtten 
är Pro/ENGINEER: ”Analysis” – ”ModelCHECK” – ”ModelCHECK Interactive” – 
”Model Overall Size”. 

• Samtliga undersökta system kan tilldela ett material för modellen. Materialets egenskaper 
kan sedan användas till olika beräkningar i systemet. 

• Samtliga undersökta system kan beräkna modellens volym, area och massa. 
• Samtliga system kan skapa en BOM (Bill Of Material, sv. stycklista) för 

sammanställningsfiler. Vissa system gör det enbart på ritningar, medan andra ger 
möjligheten att se dem även utanför ritningar. 

 
Hantering av materialdata 
• Inventor lagrar materialdata i en xml-fil, vilket innebär att det är enkelt att ändra och lägga 

till nya material i textformat. I filen kan materialnamnet anges på många språk, så att 
användaren lättare ska känna igen materialen. Det finns även möjlighet att hantera 
material inifrån Inventor. 
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• Pro/ENGINEER lagrar materialdata i många filer: varje material är en egen fil. Filerna har 
filändelsen .mtl, och kan enkelt redigeras med t.ex. WordPad. Det finns även möjlighet att 
hantera material inifrån Inventor. 

• Solid Edge lagrar materialdata i en binärfil (med filändelsen .mtl). Det innebär att filen är 
relativt svår att redigera. Dock finns det möjlighet att hantera material inifrån Solid Edge. 

• NX lagrar materialdata i en dat-fil, i tabellformat. Filen kan enkelt redigeras. 
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5 Slutsatser av undersökningar 
Undersökningarna i föregående kapitel gjorde det möjligt att hitta ett standardiserat sätt att 
arbeta med alla CAD-program mot PDDC via webbklienten. Det här kapitlet behandlar de 
slutsatser och idéer som framkom under försöken. 
 

5.1 Filnamnskonvention 
Att arbeta med filer istället för dokument är ett steg bakåt i företagets PDM-utveckling, men 
det är dock nödvändigt då man arbetar utan en integration. Filnamnet måste vara unikt och 
samtidigt berätta för användaren vad filen innehåller. Eftersom alla CAD-modeller ska knytas 
till en produkt borde produkten vara en bra beskrivning av modellen. Produkten beskrivs i 
PDDC av en funktion, en teknologi samt en specifik egenskap. Vid skapandet av CAD-
modellen är sannolikt alla produktegenskaper inte fastställda ännu, men produktens 
funktionalitet borde vara klar. Filnamnet bör därför byggas kring enbart produktens 
funktionalitet, inte teknologi och specifik egenskap. Ytterligare argument för detta är att 
filnamnet skulle bli väldigt långt om det innehöll alla tre beskrivningarna. För att få filnamnet 
unikt bör användarens signatur och datum/tid också ingå i filnamnet. Förslagsvis kan 
filnamnet byggas upp av användarens signatur, produktens funktionalitet samt datum och tid 
enligt: username_function_datetime. 
 
Versionsdelen av filnamnen kommer att variera beroende på CAD-system. För att uppnå det 
beteende som eftersträvas måste flera versionshanterings-konventioner användas. För 
PRO/ENGINEER laddas filen upp med det versionsnummer den får vid skapandet. Då filen 
sedan revideras ökar PDDC siffran på den nya filen med ett. För NX-filer kommer det 
fungera ungefär som det redan gör i integrationen, skillnaden blir att den första filen som 
laddas upp inte har något versionsnummer. Det bör därför läggas till av PDDC. Solid Edge 
och Inventor har väldigt likartade versionskonventioner. Båda programmen läser bara filen 
med originalnamn, och eftersom Emerson vill öppna den senaste filen bör den senaste 
versionen alltid ha originalfilnamnet. De äldre filerna måste därför döpas om vid en revision. 
Detta måste skötas av PDDC, och är en ny funktion som måste skapas och implementeras 
innan Inventor och Solid Edge kan börja användas. 
 

5.2 Produktdata 
Alla CAD-system som undersökts kan beräkna vikt för en part, genom att användaren anger 
ett material med angiven densitet och CAD-systemet beräknar volymen. För att kunna 
använda den funktionen måste en material-lista genereras till varje CAD-system. Material-
listan ska innehålla de material som finns i PDDC och är tillåtna att använda, och bör 
uppdateras med jämna mellanrum för att konstruktörerna ska kunna använda även nya 
material, och för att undvika att oönskade material används. Yt-arean på en part är också 
något som alla CAD-system beräknar. Inget av CAD-systemen utom Pro/ENGINEER klarar 
att ange de karakteristiska måtten. I integrationen för NX har detta lösts genom att 
programmera en modul som beräknar den. Om man inte vill programmera en funktion för 
detta måste användaren själv mäta parten. Alla CAD-system har en mätfunktion. 
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5.3 BOM 
Under de allmänna undersökningarna av CAD-programmen upptäcktes att samtliga system 
kan skapa en BOM (härefter kallad CBOM, då det är en BOM genererad i CAD). CBOMen 
kan anpassas för att visa olika data om modellen, t.ex. vikt och material. Man kan även visa 
dokumentparametrar, så som titel, skapare och datum då den skapades. Det verkar då smart att 
använda CBOMen för att få in den data som behövs: area, vikt, material och karakteristiska 
mått. Detta är dock bara relevant för sammanställningar, inte en ensam part, då CBOMen 
visar produktstrukturen vilket medför att även produktstukturen i PDDC kan byggas utifrån 
den. För att kunna åstadkomma detta måste produktkoden på något vis anges i CAD-
modellen. Att klistra in den som en property är ett litet jobb jämfört med att skriva in all data i 
PDDC. I varierande grad måste även den övriga datan anges i parametrar. Inventor kan t.ex. 
inte ange de karakteristiska måtten, varför man får mäta dessa och lägga in som en parameter. 
För att lägga till alternativt material och ytbehandlingar får man lägga dessa i parametrar, då 
inga CAD-system har stöd för detta. 
 

5.4 Filtyper/visningsfiler 
 
Tabell 1 visar att JT inte är i närheten av lika funktionellt som STEP(JT har inte listats en 
enda gång i tabellen, medan STP listas flera gånger), varför båda filtyperna bör användas. 
Servern som skapar JT, STEP, JPG och PDF kan enbart arbeta med NX-filer, varför 
användarna själva måste skapa filerna. För att slippa ladda upp alla filer manuellt ska även de 
följa namnkonventionen och ligga i samma mapp som filen de skapas från, så att då CBOM-
filen laddas upp ska alla filerna laddas upp. Tumnageln i JPG-format använder en speciell 
relation till produkten för att den ska visas i webbklienten. Denna relation kan inte skapas 
manuellt, vilket måste åtgärdas. 
 

5.5 Replikering av filer 
För att minska väntetiderna för användarna finns CAD-filerna i PDDC replikerade på flera 
servrar i olika delar av världen. För de användare som använder webbklienten har 
replikeringen fler syften än att minska väntetiden: webbklienten har inget stöd för att ladda 
ned filer som krävs för filen som användaren laddar ned. Det innebär att det enda användaren 
får hem då den laddar hem en sammanställning är referenser till part-filer som användaren 
inte kan se. Om filerna finns replikerade på en server som användarna kan uppge som sökväg 
kommer sammanställningen att referera till dessa filer, och sammanställningen kan öppnas 
som vanligt. De replikerade filerna kommer dock aldrig användas annat än då de refereras av 
någon annan fil, d.v.s. användarna kommer alltid använda webbklienten för att hitta och ladda 
hem en fil de vill arbeta med. Enligt det resonemanget är det enbart filer som kan refereras till 
som behöver replikeras, t.ex. part-filer och sammanställningsfiler, det finns ingen nytta med 
att replikera word-dokument och liknande. Samma resonemang gäller även för frågan om 
vilka system som behöver en integration. Ett system med filer som inte refererar till varandra 
behöver kanske inte integreras, då det antagligen går ungefär lika snabbt att arbeta med 
webbklienten. Problemet är dock att underhålla dessa filer. 
 
För att replikeringen inte ska bli för krävande (för lagringsutrymme och nätverksbelastning) 
bör filerna inte replikeras förrän de frisläppts. Många avdelningar ogillar dessutom att andra 
avdelningar ska kunna se filer de inte är färdiga med, vilket är ytterligare en anledning för att 
vänta med replikeringen tills filerna frisläppts. Figur 16 nedan visar flödet.  
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Figur 16. Ett dokument av en typ som ska replikeras (t.ex. CAD-modell) skapas och checkas in i WIP-
valvet. Då dokumentet frisläpps replikeras filen till lokala servrar i hela världen. 
 

5.6 Önskad arbetsmetodik 
Det finns i huvudsak tre use cases då man arbetar med CAD och PDDC. Det första är att man 
skapar något helt nytt, det andra är att man reviderar något befintligt, och det tredje är att man 
gör en variant av något befintligt. Skillnaden mellan revision och produktvariant är att en 
revision alltid kan ersätta den gamla versionen. Den har samma gränssnitt mot omvärlden, och 
uppfyller samma funktion. Inom use casen finns en stor skillnad i arbetsmetodiken som beror 
på om man arbetar med en sammansatt produkt eller en enkel produkt. Följande kapitel 
beskriver de tre ovan nämnda use casen med flödesscheman och kortare beskrivningar. 
 
5.6.1 Skapa ny produkt 
På Emerson skapas sällan en helt ny produkt, oftast återanvänds gamla produkter, och 
produktvarianter skapas. Dock är att skapa en ny produkt ett av de use case som undersökts i 
projektet. Figur 17 visar arbetsflödet för use caset. 
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Figur 17. Arbetsflöde för att skapa en ny produkt. 
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5.6.2 Revidera produkt 
En revision ska enligt Emerson uppfylla ”form-fit-function”, d.v.s. den ska kunna ersätta alla 
de gamla revisionerna utan problem. Uppfyller den nya produkten inte detta blir den istället 
en produktvariant. Revisionen ersätter den gamla versionen, och ärver därmed det gamla 
produktnumret, dock med ett nytt revisionsnummer. Den gamla revisionen finns dock kvar i 
systemet. Figur 18 visar arbetsflödet för att skapa en ny revision. 
 

 
 
Figur 18. Arbetsflöde för att revidera produkt. 

 

5.6.3 Skapa produktvariant 
Figur 19 visar arbetsflödet för att skapa en produktvariant. Produktvarianten har en relation 
till produkten den är variant av, för att enkelt kunna hitta liknande produkter. 
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Figur 19. Arbetsflöde för att skapa produktvariant. 

5.7 Specifikation på anpassning av webbklient 
• Excel-mall för alla CAD-program som ska användas 
• Ny sida på webben för att ladda upp CBOM-fil och ange produkt- och 

dokumentgodkännare (samma för samtliga produkter och dokument angivna i CBOM-
filen) 

• Script för uppladdning av CBOM-fil: 
o Kontrollera att alla filer har giltiga produkter angivna 
o Skapa dokument om de inte finns. För modell-filen alltid CAD MODEL – 

NATIVE FORMAT, för ritningen alltid DRAWING – DETAIL, utom för 
topp-produkten. (Om en sammanställning ingår i topp-produkten måste den 
skapas och dokumenteras först, varför den aldrig kan behöva dokumenteras 
genom topp-produkten) 

o Koppla filer till rätt dokument 
o Skriva in den data som angivits i CBOMen(Area, vikt) 
o Koppla material och ytbehandling till produkt. 
o Skapa produktstruktur 
o Skapa BOM (dokument i PDDC) 
o Checka in alla produkter, dokument och filer (Ej de som redan är incheckade, 

dessa ska listas i resultat-rapporten) 
o Frisläppa alla produkter, dokument och filer som markerats för detta 
o Skapa materialdeklarationer 
o Skicka resultat-rapport till den person som laddat upp BOM-filen 
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• Replikering av filer så att alla cad-filer alltid finns tillgängliga lokalt(alla olika typer av 
part-filer och sammanställningsfiler) 

• Utskick av ny materiallista för CAD-programmen med visst tidsintervall, eller då listan 
ändras 

• Templates och inställningar för CAD-programmen 
• Vid revidering och produktvariant ska man tillfrågas om CAD-modellen ska ändras. Om 

användaren svarar ja ska CAD-modellen och CAD-ritningen revideras/skapas 
produktvariant av och de nya filerna ska laddas ned till användaren 

• Skapa dokumentvariant (skapar en kopia av ett dokument, inga kopplingar mellan 
dokumenten) 

 

5.8 Möjliga lösningar utifrån specifikationen 
Specifikationen lämnar utrymme för flera olika lösningar. Dessa lösningar identifierades: 
1. Filen läses lokalt av webbklienten och genererar en resultatsida där användaren får göra 

vissa ändringar. 
2. Filen läses lokalt av webbklienten, men ändringar måste göras i Excel-filen innan. 
3. Filen laddas upp till servern och genererar en resultatsida där användaren får göra vissa 

ändringar. 
4. Filen laddas upp till servern, men ändringar måste göras i Excel-filen innan. 
 
Dessa lösningar kan också göras på olika sätt, varav den viktigaste skillnaden är: 

a. CBOM-filen laddas upp, och en topp-produkt anges vid uppladdningen genom att 
ange produktkod 

b. CBOM-filen laddas upp till topp-produkten, t.ex. genom produktens ”Related 
Items” – ”Create and add” 

 
För alternativ tre och fyra finns dessutom två ytterligare val: 

i. Filen laddas upp till minnet på servern. 
ii. Filen laddas upp till ett valv på servern. 

 
Lösning Fördelar Nackdelar 
1. + Eftersom den läses lokalt 

behöver inte datat gå fram och 
tillbaks till servern i onödan. 

+ Användaren får se hur Excel-
filen kommer läsas innan den 
laddas upp. 

− Ändringar i CBOMen ska göras 
i webbklienten, men vissa 
ändringar måste ändå göras i 
Excel (t.ex. lägga till en 
produkt). 

2. + Alla ändringar görs på samma 
ställe. 

+ Ändringarna görs i en miljö de 
flesta är bekanta med. 

− Användaren får mindre chans 
att se hur filen läses, alltså större 
risk för fel. 

3. + Användaren får se hur Excel-
filen lästs innan den läggs in. 

− Datat går fram och tillbaks flera 
gånger. 

4. + Alla ändringar görs på samma 
ställe. 

+ Ändringarna görs i en miljö de 
flesta är bekanta med. 
 

− Användaren får mindre chans 
att se hur filen läses, alltså större 
risk för fel. 
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a + Genom att filen inte MÅSTE 
knytas till en topp-produkt (och 
alltså inte måste generera en 
produktstruktur) kan 
användaren välja att 
sammanställa produkter som 
inte hör ihop och ladda upp som 
en sammanställning, utan att 
någon produktstruktur skapas. 

 
 

− Topp-produktens produktkod 
och sökväg måste kopieras och 
klistras in. 

b + Endast topp-produktens sökväg 
måste kopieras och klistras in. 

− Kan inte ladda upp produkter 
utan att skapa produktstruktur. 

− Måste söka efter topp-produkten 
för att göra uppladdningen. 

i + Filen behöver inte lagras. − Genom att filen inte lagras kan 
den inte återanvändas. 

ii + Filen lagras, så den kan 
återanvändas. 

− Filen lagras, och tar därmed upp 
plats. 

 
Tabell 2. Fördelar och nackdelar med de olika metoderna. 
 

5.9 Specifikation på Excel-mall 
Excel-mallen är en viktig del för att få CBOM-uppladdningen att fungera. Här presenteras den 
närmre. 
 
Excel-mallen: 
• Måste vara enkel för användaren att förstå 
• Måste innehålla information om topp-produkten och alla ingående produkter. 
• Användaren ska kunna ändra på all information, och även lägga till nya rader med 

produkter. 
• Ska kunna läsa in Excel-filens sökväg och genom att ändra filändelsen från xls till CAD-

systemets sammanställnings-filändelse (för Inventor .iam), så att användaren (om den lagt 
Excel-filen och assembly-filen i samma mapp och använt samma namn) ska slippa skriva 
sökvägen. Sökvägen kan ändras av användaren om den inte stämmer. 

• Användaren ska kunna markera vilka produkter som ska laddas upp och checkas in. 
• Användaren ska kunna markera vilka produkter som ska skickas på granskning. 

o Förslagsvis ska markeringen av produkter ske med hjälp av checkboxar. Då antalet 
produkter är okänt, och kan ändras, bör det finnas en knapp för att lägga till 
checkboxar. (Kräver VB-programmering) 
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Figur 20. Exempel på BOM-fil i Excel, skapad med template för Inventor. 
 
 
Figur 20 visar ett exempel på hur mallen kan se ut då data klistrats in av användaren.  
Knappen ”Checkbox” lägger till checkboxar för uppladdning/checkin och frisläppning, en för 
varje rad. Vid uppladdningen av CBOM-filen kontrolleras vilka checkboxar som är 
markerade, ev. kan ett VB-script ändra värdet i en dold cell då en checkbox markeras, så att 
man istället läser den dolda cellens värde vid uppladdning. 
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6 Anpassad webbklient 
 

6.1 Utveckling  
Av de lösningar som diskuterades i föregående kapitel valdes nummer 1, att CBOM-filen 
läses lokalt av webbläsaren och visar resultatet innan resultatet skickas till servern.  
 

 
 
Figur 21.  Kommunikationen mellan de olika samverkande delarna i PDDC. 
 
Webbklienten baseras på Java Server Page, JSP, som kommunicerar med java-applikationer 
på servern. De applikationerna kommunicerar i sin tur med databasserverns C-applikationer, 
vilka i sin tur kommunicerar med databasen.(Se Figur 21.) Det första steget i utvecklingen 
blev därför att skapa en JSP-sida där användaren kan ange vilken CBOM-fil som ska 
användas, samt produkt- och dokument-godkännare. JSP-programmeringen kräver ingen 
fördjupning i befintlig källkod, varför jag kunde arbeta med denna del medan övriga 
applikationer kräver djupare kunskap, och därmed inte betraktats inom ramarna för detta 
projekt. 
 
Den valda lösningen kräver att JSP-sidan kan läsa en lokal fil, något som webbläsaren normalt 
sett inte tillåter. För att kringgå det kan man använda ActiveX-objekt. ActiveX är en metod 
för att låta olika programvaror samarbeta. [7] Genom att låta Excel läsa den lokala filen och 
överföra resultatet till webbläsaren kan därmed CBOMen läsas lokalt. 
 
Sidan byggdes med HTML, JavaScript och ActiveX. Användaren gör alla ändringar i Excel-
filen, och anger där även information om topp-produkten. Att uppge informationen om topp-
produkten i Excel-filen gör att filen inte måste laddas upp direkt, den går att identifiera vid ett 
senare tillfälle. Användaren kan även välja att spara CBOM-filen för att göra liknande 
produkter, och då är det bra att veta vilken produkt filen kommer från. Det innebär även att 
alla ändringar görs i Excel-filen (istället för vissa i Excel och vissa i webbklienten), så att 
arbetsflödet blir enklare. Då Excel-filen är färdig går användaren till webbklienten och väljer 
”Create – CBOM Document” (Se  
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Figur 22.), och kommer då till sidan för att välja CBOM-fil, samt produkt- och 
dokumentgodkännare. 
 

 
 
Figur 22. Menyn i webbklienten. CBOM-filen kopplas till ett CBOM-dokument, som skapas här. 
 
Figur 23 visar sidan där användaren får ange produkt- och dokumentgodkännare, och välja 
vilken fil som ska läsas, och  
Figur 24 visar sidan där resultatet visas. Resultatsidan och sidan för att välja CBOM-fil är 
egentligen samma sida, men bara en del av sidan visas åt gången. Resultaten genereras med 
JavaScript, medan uppladdningen gjorts med HTML. 
 

 
 
Figur 23. Användaren väljer vilken fil som ska läsas, samt produkt- och dokumentgodkännare. 
 
Resultatsidan visar filnamn och sökväg (filnamnet visas för att användaren lättare ska kunna 
se vilken fil det är, då sökvägen kan vara lång och jobbig att läsa), antal, produktkod, 
karakteristiska mått, material och ytbehandling (även alternativa) samt area och vikt. Utöver 
detta får användaren även möjligheten att välja huruvida filerna/produkterna ska laddas upp 
och checkas in. Har användaren laddat ned en befintlig part från PDDC bör den inte laddas 
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upp igen, eftersom den redan är incheckad. Dessutom visas om filen hittas på filsystemet. Om 
användaren skapat CBOMen och inte laddat upp den direkt kan filen ha flyttats eller tagits 
bort, och användaren får då möjlighet att söka efter den med ”Browse”-knappen. 
 

 
 
Figur 24. Resultatsidan som genereras då CBOM-filen lästs in. Om en fil inte hittas kan användaren välja 
att leta efter den på hårddisken med ”Browse”-knappen. 
 
Nackdelen med Active X är att det bara stöds av Internet Explorer, vilket i sin tur begränsar 
användarna till att bara kunna använda Microsoft Windows.[8] ActiveX-objektet måste 
installeras innan det kan fungera, och i de flesta fall (beroende på användarens 
säkerhetsinställningar) kräver det användarens godkännande varje gång webbsidan besöks. 
Detta kan upplevas som störande av användarna, varför lösningen förkastades efter att JSP-
sidan utvecklats. Istället ska CBOM-filen laddas upp till servern, och alla ändringar ska göras 
i Excel innan uppladdning. Denna utveckling ryms inte i projektet, dock visar kapitel 6.2 ett 
exempel på den önskade arbetsmetodiken. 
 
Den nya lösningen är enligt 4.a.ii (se kapitel 5.8), vilket innebär att filen laddas upp till ett 
valv. Det innebär att CBOMen kommer kunna återanvändas, och produktstrukturen kan enkelt 
uppdateras och man kan gå tillbaks och kontrollera CBOMen om något blir konstigt. 
Toppsammanställningens produktkod och sökväg måste anges för att en produktstruktur ska 
kunna skapas. Produktkoden bör anges i CBOMen för att veta var den kommer från.  
 

6.2 Exempel: Skapa ny produkt med Inventor och den 
anpassade webbklienten 
I exemplet skapas en part och sedan en sammanställning bestående av den skapade parten och 
en part som hämtas från PDDC. 
 
1. Skapa ny fil i Inventor. Använd Emerson-template och rätt projekt. 
2. Modellera. 
3. Mät de karakteristiska måtten. 
4. Lägg in måtten i ”iProperties” – ”Project” – ”Description”. 
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1

2

3

4  
 
Figur 25. En modell skapas och mäts. (Steg 1-4)  

 
5. Välj material för produkten under ”iProperties” – ”Physical”. 
6. Välj ett alternativt material för produkten och lägg in under ”iProperties” – ”Custom” – 

”Alt_material”. 
7. Välj ytbehandling för produkten och lägg in under ”iProperties” – ”Custom” – 

”Surf_Treat”. Sök ytbehandlingar med webbklienten. 
8. Välj en alternativ ytbehandling för produkten och lägg in under ”iProperties” – ”Custom” 

– ”Alt_Surf_Treat”. 

5

7
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Figur 26.  Material och ytbehandling väljs för produkten. (Steg 5-8) 
 

9. Spara. Använd namnkonventionen username_function_datetime. 
 

 
 
Figur 27. Modellens namnges efter en konvention som säkerställer att filnamnet blir unikt, samt att 
filen går att känna igen. (Steg 9) 

 
10. Använd webbklienten för att hitta den andra parten och ladda ner modell-filen (.ipt). 
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Figur 28.  Återanvända produkt med webbklienten. (steg 10)  
 
11. Skapa en sammanställningsfil och lägg in båda parterna. 
12. Spara sammanställningen och namnge enligt konventionen: username_function_datetime. 
13. Skapa produkt för den skapade parten med webbklienten. Kopiera produktkoden och 

klistra in under partens ”iProperties” – ”Project” – ”Stock Number”. Du hittar partens 
iProperties genom att högerklicka på parten i modellträdet och välja iProperties. 

 

Tips: Markera parten i 
modellträdet i 
assemblyn och 
högerklicka och välj 
”iProperties”.

 
 
Figur 29. Då produkten skapats kopieras produktkoden till en property i CAD-modell-filen. (steg 13) 

 
14. Skapa produkt för sammanställningen och lägg in produktkoden i sammanställningens 

iProperties. 
15. Skapa STEP, JT och JPG för både parten och sammanställningen. 
 

 
 
Figur 30. Export-menyn i Inventor. 
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16. Skapa ritning för både parten och sammanställningen. Produktkod och material fylls i 
automatiskt på ritningen från de paramterar du satt om du använder Emerson template. 
Spara ritningarna och namnge enligt namnkonvention. 

17. Exportera ritningen i PDF-format. (Se Figur 30 ovan, grön pil) 
18. Skapa CBOM i Inventor genom att i sammanställningsfilen klicka på ”Bill of Materials” i 

Ribbon Bar. Använd export-funktionen och exportera den strukturerade vyn till Excel-
format. 

 

Export

 
 
Figur 31. CBOM skapas i Inventor och exporteras sedan i Excelformat. Excel-filen ges samma namn 
som sammanställningsfilen. (steg 18) 

 
19. Öppna Excel-filen. 
20. Lägg till ett nytt blad (döp inte om det) och använd den färdiga mallen för att säkerställa 

att data hamnar i rätt kolumner. Om någon data saknas kan du lägga till den nu, t.ex. om 
du i en stor sammanställning inte lagt till skruvar och muttrar kan du lägga till dem i 
Excel-filen.  

21. Kontrollera att sammanställningens sökväg blivit rätt, och skriv in 
sammanställningproduktens produktkod. 

22. Klicka på ”Update”-knappen för att få checkboxar för alla produkter i Upload- och 
Release-kolumnerna. Bocka sedan för checkboxarna för de produkter som ska laddas upp, 
respektive de som ska frisläppas (skickas på granskning). 
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Sheet1-blad Lägg till och ta bort 
produkter, t.ex. 
skruvar och 
muttrar. Ändra 
antal, lägg till 
material, …

BOM-blad

 
 
Figur 32. För att få rätt format innan uppladdningen till PDDC läggs en ny sida med mall till i 
CBOMen. Innehållet kopieras sedan till denna. (steg 20) 

 
23. Använd webbklienten för att ladda upp Excel-filen: ”Create” – ”CBOM Document”. Ange 

dokument- och produktgodkännare.  
 

 
 
Figur 33. Uppladdningen av CBOMen sker till en dokumenttyp framtagen endast för detta. (Steg 23) 

 
24. Webbklienten returnerar en lista över de produkter, dokument och filer som kommer 

checkas in och användaren får godkänna innan incheckningen börjar. 
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Upload CBOM

 
 
Figur 34. Om någon fil flyttats sedan CBOMen skapades visar listan här att filen inte kunde hittas, 
vilket ger användaren möjlighet att söka upp filen och åtgärda problemet innan uppladdningen 
påbörjas. 

 

6.3 Utvärdering: integration vs webbklient vs anpassad 
webbklient 
För att kunna göra utvärderingen användes en exempelprodukt som kan anses vara 
representativ för de produkter ENP vanligtvis arbetar med. Produkten är en sammanställning 
av tre parter och två sammanställningar(bestående av 3 respektive 2 parter). Den ena 
sammanställningen är en färdig produkt som laddas ned från PDDC, den andra modelleras, 
dock med en återanvänd part.  
Figur 35 nedan visar de ingående delarna modellerade i NX. 
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dokumentkoden då dokumentet skapats. Detta ska ske automatiskt, utan att användaren 
behöver märka det. 
 
”Family table” är en funktion i Pro/ENGINEER som låter användaren skapa instanser av en 
CAD-modell. Den första modellen kallas generisk. Instanserna genereras sedan genom att 
ändra dimensioner och parametrar samt att visa eller inte visa features. De olika värdena 
lagras i en tabell och används då instansen ska genereras. Denna arbetsmetod passar inte in i 
PDDC, då den bygger på att man skapar en CAD-modell som är dokumenterad, och sedan 
genererar en instans varje gång man behöver en variation. Den nya instansen genereras på nytt 
varje gång den ska användas, och kan alltså inte dokumenteras eftersom den inte existerar mer 
än då den används. Om den generiska modellen ändras kommer alla instanser ändras, vilket 
kan medföra stora problem om man inte haft alla instanser i åtanke. Istället bör man införa 
samma metod för att skapa produktvarianter som finns i integrationen till NX. Med den 
metoden skapas en ny CAD-modell för varje produkt, men med en variant-relation mellan 
produkterna.  
Figur 37 visar skillnaden mellan att arbeta med family tables och produktvarianter.  
 

 
 
Figur 37. Skillnaden mellan att använda family tables och produktvariant. 
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8 Slutsatser och diskussion 
Utifrån jämförelsen i kapitel 6.3 verkar anpassningen av webbklienten vara lyckad: 22 
procentenheter kortare dokumentationstid än webbklienten utan anpassningar. Trots 
anpassningen är webbklienten fortfarande 14 procentenheter långsammare att arbeta med än 
integrationen. Det resultatet är dock inte förvånande, då integrationen är utvecklad under 
många år utifrån just konstruktörernas behov. Att den anpassade webbklienten ändå var så 
pass snabb att arbeta med visar att det är ett område som bör undersökas ytterligare. 
Jämförelsen (se bilaga 3) verkar även visa att Inventor är snabbare att arbeta med, då totala 
tiden för Inventor med anpassad webbklient är 38 minuter, och tiden för NX med integration 
är 44 minuter. Denna skillnad beror på att jag är mer van att arbeta i Inventor, varför 
modelleringen där gick snabbare. Dokumentationstiden är dock som konstaterat tidigare 
kortare i NX med integration än Inventor med webbklient. 
 
I projektet gjordes undersökningarna på produkter(fiktiva produkter) med relativt kort 
modelleringstid, vilket vanligtvis inte är fallet. Detta var nödvändigt för att kunna hålla 
tidsgränsen på projektet, då modelleringen inte var huvudsyftet med undersökningarna. Vid 
normal konstruktion är modelleringen mer invecklad och tar vanligtvis längre tid, varför 
dokumentationstiden relativt sett blir kortare. Trots detta borde undersökningarna kunna ses 
som representativa, inte för dokumentationstiden, men väl för skillnaden i dokumentationstid 
mellan de olika klienterna. 
 

9 Framtida arbete 
Den anpassade webbklienten blev inte utvecklad under projektet, utan är något som bör göras 
i framtiden. Det innebär också att det finns många undersökningar kvar att göra. Även för 
integrationen till Pro/ENGINEER saknas många undersökningar, då inte heller den var 
färdigutvecklad under projektet. 
 
En framtida undersökning för den anpassade webbklienten är att undersöka vilka CAD-
system som klarar programanrop med parametrar. Många program kan ta ett programanrop 
med filnamn och parametrar, och därmed ge den öppnade filen värden på parametrar. Med 
den metoden skulle parametrar kunna skickas från PDDC till filer. 



Sida 51 av 80 
  

Referenser 
[1] http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2009/full_list/, 2010-04-07 
[2] Göran Haglund, Applied Information Management AB, 2009-10-26 
[3] “Implementing and integrating product data management and software configuration 

management”, Ivica Crnkovic, Ulf Asklund, Annita Persson Dahlqvist, 2003, s.22, s.31 
[4] Göran Haglund, Applied Information Management AB, 2010-04-13 
[5] “Mastering Autodesk Inventor 2010”, Curtis Waguespack,Loren Jahraus, 2009, s.45 
[6] “White Paper “Applying JT – Guidance for Using JT in Practice”, ProSTEP iViP 
[7] ”Understanding ActiveX and OLE – A guide for developers and managers”, David 

Chappell, 1996, s4 
[8] ”Sams Teach Yourself JavaScript in 24 Hours”, Michael Moncur, 2002, s14 
 

Figurförteckning 
 
Figur 1. Strukturen i ett PDM-system, med filändelser från Autodesk Inventor som exempel. 
Figur 2. Powerklientens hemkollektion (home collection) kan anpassas av användaren. 
Figur 3. Webbklienten körs i användarens vanliga webbläsare. 
Figur 4. PDM-menyn i NX-integrationen. 
Figur 5. Skapandet av en ny fil och tillhörande dokument i NX-integrationen. (steg 1-4) 
Figur 6. Skapandet av produkt genom funktionen ”Create new drawing” i NX-integrationen. 
(steg 5) 
Figur 7. Skapandet av ritning i NX-integrationen (steg 6-9). 
Figur 8. Först skapas CAD-modellen, och knyts till ett dokument. Dokumentet knyts till 
produkten varefter ett ritningsdokument skapas och en ritningsfil skapas och knyts till detta. 
Figur 9. Produktdata knyts till produkten från CAD-modellen i NX-integrationen.  (steg 11-
15) 
Figur 10. Två av sökalternativen då man vill lägga till en fil till sammanställningen. (steg 17) 
Figur 11. Överst bild på sammanställnings-modellen. Underst dialogrutan för att skapa 
produktstruktur. (Steg 21) 
Figur 12. Incheckning av filer och dokument inifrån NX-integrationen. (Steg 24) 
Figur 13. Sammanställningsprodukten expanderad i powerklienten. 
Figur 14. En produktgodkännare och en dokumentgodkännare kopplas till 
sammanställningsprodukten genom att söka efter resurser, och dra den önskade resursen till 
produkten. (Steg 26) 
Figur 15. Produkter kan checkas in och skickas på granskning. (Steg 27-28) 
Figur 16. Ett dokument av en typ som ska replikeras (t.ex. CAD-modell) skapas och checkas 
in i WIP-valvet. Då dokumentet frisläpps replikeras filen till lokala servrar i hela världen. 
Figur 17. Arbetsflöde för att skapa en ny produkt. 
Figur 18. Arbetsflöde för att revidera produkt. 
Figur 19. Arbetsflöde för att skapa produktvariant. 
Figur 20. Exempel på BOM-fil i Excel, skapad med template för Inventor. 
Figur 21. Kommunikationen mellan de olika samverkande delarna i PDDC. 
Figur 22. Menyn i webbklienten. CBOM-filen kopplas till ett CBOM-dokument, som skapas 
här. 
Figur 23. Användaren väljer vilken fil som ska läsas, samt produkt- och dokumentgodkännare. 
Figur 24. Resultatsidan som genereras då CBOM-filen lästs in. Om en fil inte hittas kan 
användaren välja att leta efter den på hårddisken med ”Browse”-knappen. 
Figur 25. En modell skapas och mäts. (Steg 1-4) 
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Figur 26. Material och ytbehandling väljs för produkten. (Steg 5-8) 
Figur 27. Modellens namnges efter en konvention som säkerställer att filnamnet blir unikt, 
samt att filen går att känna igen. (Steg 9) 
Figur 28. Återanvända produkt med webbklienten. (steg 10) 
Figur 29. Då produkten skapats kopieras produktkoden till en property i CAD-modell-filen. 
(steg 13) 
Figur 30. Export-menyn i Inventor. 
Figur 31. CBOM skapas i Inventor och exporteras sedan i Excelformat. Excel-filen ges 
samma namn som sammanställningsfilen. (steg 18) 
Figur 32. För att få rätt format innan uppladdningen till PDDC läggs en ny sida med mall till 
i CBOMen. Innehållet kopieras sedan till denna. (steg 20) 
Figur 33. Uppladdningen av CBOMen sker till en dokumenttyp framtagen endast för detta. 
(Steg 23) 
Figur 34. Om någon fil flyttats sedan CBOMen skapades visar listan här att filen inte kunde 
hittas, vilket ger användaren möjlighet att söka upp filen och åtgärda problemet innan 
uppladdningen påbörjas. 
Figur 35. Produkten som användes vid jämförelsen. Här modellerad i NX. 
Figur 36. Arbetsmetodik då workbenchen används. 
Figur 37. Skillnaden mellan att använda family tables och produktvariant. 
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Bilaga 1: Instruktioner för arbete med PDDC och Inventor 
(English) 
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2.2 Creating new assembled product 
2.3 Many single parts 
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3.1 Revising single product 
3.2 Revising assembly 

4 Create product variant 
4.1 Creating single product variant 
4.2 Creating assembled product variant 
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10. In Inventor: Create drawing as usual. 

11. Create viewing file for drawing: PDF. 
Create viewing files for model: STEP, JT and JPG. 

 
 

12. In web client, under products related items, go to the CAD model document 
and upload CAD model and related viewing files. 
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3. Insert the measurements into iProperties - > Project - > Description.  

 
4. Choose the right material for your product. This is done from iProperties - 

> Physical. Make sure the material list is up to date.  

 
5. Choose your alternate material, surface treatment and alternate surface 

treatment. Insert names into iProperties -> Custom -> Alt_Material, 
iProperties -> Custom -> Surf_Treat, iProperties -> Custom -> 
Alt_Surf_Treat.  
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7. Create drawings and viewing files for all new parts and the assembly. For 

models: STEP, JT and JPG. For drawings: PDF.  

 
8. When all products are created, create BOM in Inventor and export it to 

Excel. Give the exported BOM file the same name as the assembly, and 
save it in the same location. 
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11. Use web client to upload BOM. Choose document and product approver. 

 

Many single parts 
When working with multiple single parts that are not to be in an assembled product, you can 
still use the workflow for assembled products. Place the components in an assembly (even 
though they do not belong together) and follow the workflow. In the BOM Excel file, just 
leave the fields about the assembly empty. This will result in the files being uploaded, but no 
product structure is created. 

Louise Schelin 
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c. Update any other data that needs to be changed 

8. Upload new files using web client. 

9. Add document and product approver through the products related items: 
Search and Add -> Resource 

10. Check in product and documents 

11. Submit product for approval 
 

Revising assembly 

1. Revise product 

2. Perform changes in CAD model 

3. Create new viewing files: STEP, JT and JPG 

 
4. Update drawing 

5. Create PDF of drawing (See picture in step 3 above) 

6. Create BOM in Inventor and export to Excel format. Give the BOM file the 
same name as the assembly file, and save it in the same location. 
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9. Upload BOM using web client, and choose product and document 

approver. 
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11. Upload BOM using the web client, and choose document and product 

approver. 
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Bilaga 2: HTML-sida för uppladdning av CBOM 
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Upload</TITLE> 
<script> 
<!-- 
function detectBrowser() 
{ 
var browser=navigator.appName; 
if (browser!="Microsoft Internet Explorer") 
 { 
  alert("This page will only work with Internet Explorer."); 
 } 
// else… Does user have Excel? 
} 
 
// function for retrieving data from Excel 
function getExcelData(x,y) { 
  var cellvalue = window.opensheet.cells(x,y).value; 
  return cellvalue; 
} 
 
// Function for checking file status (slumpgenerator!) 
// Needs to be replaced with real function 
function checkFileStatus(filepathvar) { 
 var random = Math.floor(Math.random()*11); 
 if (random > 3) 
  { 
   filestatus="Found"; 
  } 
 else 
  { 
   filestatus="Not found"; 
  } 
 return filestatus; 
} 
 
// Function for uploading files and data 
// Needs to be replaced with real function 
function upload() { 
 document.write("Filer uppladdade"); 
} 
//--> 
</script> 
</HEAD> 
<BODY onload="detectBrowser()"> 
<BR><BR> 
<script> 
<!-- 
function showExcelData(form)  
 { 
  var filepathtemp=form.insertedfilepath.value; 
  // transform filepath to right format, \ to / 
  var filepathvariable=filepathtemp.replace(/\\/g, "/"); 
  var docapprover=form.documentapprover.value; 
  var prodapprover=form.productapprover.value; 
  // establishing connection to Excel in global variables 
  window.Excel = new ActiveXObject("Excel.Application"); 
  Excel.Visible = false; 
  window.openfile = window.Excel.Workbooks.Open(filepathvariable); 
  window.openfile.worksheets("Sheet1").activate; 
  window.opensheet = window.openfile.activeSheet; 
 
  assyRow=1; 
  assyCol=2; 
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  // Retrieving assemblydata 
  assydata1=getExcelData(assyRow, assyCol); 
  assydata2=getExcelData(assyRow+1, assyCol); 
 
  // Variables for storing exceldata 
  var filepath = new Array(); 
  var filename = new Array(); 
  var quantity = new Array(); 
  var prodcode = new Array(); 
  var characteristics = new Array(); 
  var material = new Array(); 
  var vikt = new Array(); 
  var filestatusarray = new Array(); 
  var uploadcheck = new Array(); 
  var uploadarray = new Array(); 
 
  // Retrieving all exceldata 
  var row=5; 
  var col=1; 
  var nod=1; 
  var countrows=0; 
  do 
   { 
    while (col<=7) 
     { 
      var tempvar = getExcelData(row,col); 
      switch (col) 
       { 
        case 1: 
         filepath[countrows]=tempvar; 
        break; 
        case 2: 
         filename[countrows]=tempvar; 
        break; 
        case 3: 
         quantity[countrows]=tempvar; 
        break; 
        case 4: 
         prodcode[countrows]=tempvar; 
        break; 
        case 5: 
         characteristics[countrows]=tempvar; 
        break; 
        case 6: 
         material[countrows]=tempvar; 
        break; 
        case 7: 
         vikt[countrows]=tempvar; 
        break; 
       } 
      ++col; 
     } 
    row=row+1; 
    nod=getExcelData(row,1); 
    col=1; 
    ++countrows; 
   } while (nod!=null) 
  Excel.Quit(); 
 
  // Print information about assembly in table-format 
  document.write("<TABLE border='0'>"); 
  document.write("<TR align=left><TH width=100pt>Product code:</TH><TD>"); 
  document.write(assydata1); 
  document.write("</TD></TR>"); 
  document.write("<TR align=left><TH>File path:</TH><TD>"); 
  document.write(assydata2); 
  document.write("</TD></TR>"); 
  document.write("<TR align=left><TH>Product approver:</TH><TD>"); 
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  document.write(prodapprover); 
  document.write("</TD></TR><TR align=left><TH>Document approver:</TH><TD>"); 
  document.write(docapprover); 
  document.write("</TD></TR></TABLE><BR>"); 
 
  document.write("<TABLE border='0'><TR bgcolor=gray><TH>Upload</TH> 

<TH>File name</TH><TH>File path</TH><TH>File status</TH><TH></TH> 
<TH>Quantity</TH><TH>Product code</TH><TH>Characteristics</TH><TH>Material 
</TH><TH>Weight</TH></TR>"); 

  document.write("<FORM id='form1' onSubmit='upload()'>"); 
  var filestatus = "Not found"; 
 
  // Print all the information in table-format 
  for (l=0; l<countrows; ++l) 
   { 
    document.write("<TR>"); 
    while (col<=7) 
     { 
      if(col==1) 
       { 
        document.write("<TD>"); 
        document.write("<INPUT type='checkbox' name='checkboxforupload' 

id='uploadbox'>"); 
        document.write("</TD>"); 
        document.write("<TD>"); 
        document.write(filename[l]); 
        document.write("</TD>");  
        document.write("<TD>"); 
        document.write("<INPUT type=text value=" + filepath[l] + ">"); 
        document.write("</TD>"); 
        document.write("<TD>"); 
        // Insert function for checking filestatus 
        // IMPORTANT! 
        filestatus = checkFileStatus(filepath[l]); 
        filestatusarray[l] = filestatus; 
        document.write(filestatus); 
        document.write("</TD>"); 
        // INSERT FUNCTION FOR BROWSE! 
        // Javascriptbuttonbrowse wont work, applet necessary 
        document.write("<TD><INPUT type=button value='Browse'></TD>"); 
       } 
      else if(col==2) 
       { 
       } 
      else 
       { 
        document.write("<TD>"); 
        if(col==3) 
         { 
          document.write(quantity[l]); 
         } 
        if(col==4) 
         { 
          document.write(prodcode[l]); 
         } 
        if(col==5) 
         { 
          document.write(characteristics[l]); 
         } 
        if(col==6) 
         { 
          document.write(material[l]); 
         } 
        if(col==7) 
         { 
          document.write(vikt[l]); 
         } 
        document.write("</TD>"); 
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       } 
      ++col; 
     } 
    document.write("</TR>"); 
    col=1; 
   } 
  document.write("<TR><TD><INPUT type='submit' value='Upload'></TD></TR>"); 
  document.write("</FORM></TABLE>"); 
 } 
//--> 
</script> 
<TABLE> 
<FORM id="givefilepath"> 
 <TR> 
  <TD>BOM-file for upload:</TD><TD><INPUT type="file" name="insertedfilepath"></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD>Product approver:</TD><TD><INPUT type="text" name="productapprover"></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD>Document approver:</TD><TD><INPUT type="text" name="documentapprover"></TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD><INPUT type="submit" onClick="showExcelData(this.form)" value="Get 
data"></TD> 
 </TR> 
</FORM> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 
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