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Visão geral

Tipo de atividade: Automobilística

Empresa: Porsche

Produto:

e
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Porsche otimiza ilustrações
técnicas com produtos Corel®

Após um projeto de reengenharia, o CorelDRAW agora cumpre
a promessa à Porsche como uma ferramenta poderosa e
econômica. Hoje, desde a criação de gráficos, no estúdio de
design, e de apresentações, no departamento de marketing, até
o processamento de instruções de montagem, todos os
departamentos da empresa trabalham com o CorelDRAW.

O engenheiro ou o redator técnico importa um modelo 3D CAD
nativo para o Corel DESIGNER Professional. O modelo pode,
então, ser editado facilmente com o módulo de importação 3D.
A ferramenta
permite que o
usuário gire
objetos livremente,
aplique cortes e
exporte gráficos
vetoriais.

O uso do Corel
DESIGNER resultou
em economias
significativas em
termos de tempo e
dinheiro. Ele
simplificou todo o processo, além de permitir a eliminação de
etapas intermediárias por prestadores de serviços externos.

Para aprender mais sobre a
, visite .
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A alegação da Porsche de combinar o factível com o
aparentemente impossível aplica-se não apenas à sua linha de
produtos, mas também ao seu processo de desenvolvimento,
bem como a processos relacionados.

Na área de documentação técnica, a meta era transformar os
projetos de construção de sistemas 3D altamente complexos
(CATIA) em documentos abrangentes e adaptáveis usados em
instruções de montagem.

A Porsche AG utiliza o CATIA (v.4 e 5), um sistema CAD, para
visualização 3D no processo de desenvolvimento. Para
documentos técnicos, ela utiliza, desde 1996, o software gráfico
CorelDRAW fácil de usar. O CorelDRAW permite que os
engenheiros editem, com eficiência, as ilustrações para a
documentação.

As instruções de montagem são geralmente desenvolvidas em um
modelo de construção
3D. A conversão em
uma ilustração pode
ser bastante demorada,
especialmente na
ausência de uma
interface direta ou
tecnicamente
desenvolvida entre os
dois ambientes. Para
fazer a ponte entre
o modelo 3D e a
ilustração, a Porsche
AG recorreu à Corel e, trabalhando em estreita colaboração,
a Corel desenvolveu uma interface de modelagem 3D que fornece
uma base de desenhos de alta qualidade para ilustrações, sem
sobrecarregar os engenheiros com trabalho extra.
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