SolidWorks – Netsis Entegrasyonu
Amaç ve
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SolidWorks 3B CAD uygulaması kullanıcıların üç boyutlu modelleme, tasarım ve çizim
yapmalarını sağlayan bilgisayar destekli tasarım yazılımıdır. SolidWorks kullanan
müşterilerimizin, bu yazılım üzerinde oluşturdukları ürün ağaçlarını Netsis’e
aktarabilmelerini sağlayan bir entegrasyon uygulaması hazırlanmıştır.
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SolidWorks 3B CAD uygulaması kullanıcıların üç boyutlu modelleme, tasarım ve çizim
yapmalarını sağlayan bilgisayar destekli tasarım yazılımıdır. SolidWorks kullanan
müşterilerimizin, bu yazılım üzerinde oluşturdukları ürün ağaçlarını Netsis’e
aktarabilmelerini sağlayan bir entegrasyon uygulaması hazırlanmıştır.
Entegrasyon uygulamasının SolidWorks uygulamasına eklenti olarak tanıtılabilmesi işini
kolaylaştırmak adına bir kurulum uygulaması hazırladık. Kurulum uygulamamızda
gerekli adımlar tamamlandıktan sonra, entegrasyon uygulaması SolidWorks
uygulaması tarafından tanınır ve kullanılabilir durumda olacaktır.
SolidWorks uygulamasında sağ tarafta yer alan eklentilerden Netsis ikonlu eklentiye
tıklandığında, aktarım uygulaması aktif hale gelecektir.
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Şekil 1. SolidWorks Netsis Entegrasyon Uygulaması
Netsis BOM Extractor penceresi ile açılan eklenti ekranında yer alan aksiyonlar şu
şekildedir:
Reçete Getir: SolidWorks ortamında tasarlanan ürünün BOM tablosunu seviyeli
olarak görsel bir ağaç yapısında göstermeyi sağlar. Gösterilen görsel ağaç yapısı ile,
Netsis’e aktarım yaparken hangi bileşenlerin yarımamul, hangi bileşenlerin hammadde
olarak aktarılacağı konusunda fikir sahibi olunabilir.
Bileşen kodları SolidWorks ortamındaki parça ve montaj (bir ya da birden fazla
parçadan oluşan çizim dosyası, Netsis’teki karşılığı yarımamuldur) dosya isimlerinden
alınmaktadır. İstenirse, eklenti uygulamasında gösterilen ağaç üzerindeki bileşenler
üzerine çift tıklanarak kod bilgileri istenilen biçimde değiştirilebilir.
SolidWorks ortamında tasarlanan ürün nihayetinde bir çizim dosyasıdır. Bu sebeple,
tasarımı yapılan her bir montajın Netsis’e aktarım yaparken alt parçaları aktarım
yapılmak istenmeyebilir. Bu durumda, ürün ağacı üzerindeki ilgili bileşene farenin sağ
tuşu ile “XX altındaki bileşenleri gönderme” denebilir.
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Şekil 2. Entegrasyon uygulaması eklenti penceresi
Netsis’e Gönder: Netsis BOM Extractor eklenti penceresinde son şekli verilen ürün
ağacını Netsis’e aktarma işlevi görür. Tekrar belirtmek gerekir ise, SolidWorks
ortamında tasarlanan ürün nihayetinde bir çizim dosyasıdır ve Netsis’te oluşturulacak
ürün ağacı ile ilgili eksik ya da fazla bilgi içeriyor olabilir. Bu türden yaşanacak
problemleri azaltmak ve uygulamaya esneklik kazandırmak adına, SolidWorks’te
tasarlanan ürünün Netsis Ürün Konfigüratörü uygulamasına taslak halinde
kaydedilmesi sağlanmıştır. Ürün Konfigüratörü uygulamasında ürün ağacı üzerinde
istenilen son değişiklikler yapılarak ürün ağacının Netsis reçetesi şeklinde kaydedilmesi
sağlanabilir.
Netsis’e Gönder aksiyonu çalıştırıldığında aktarımın yapılması için gerekli olan oturum
açma bilgileri sorulur ve sonrasında hangi taslak numarası ile ürün ağacının
konfigüratör uygulamasına aktarıldığı mesajı verilir.

Şekil 4. Taslak Numara Bilgisi
Şekil 3. Oturum Bilgilerinin Girildiği
Pencere
Aktarım sırasında, aktarılan ürün ağacındaki bileşenlerden Netsis içerisinde kayıtlı
olanlar için ürün bilgileri (stok bilgileri, reçete bilgileri, ikame malzeme grup bilgileri
gibi) Netsis’ten okunarak Ürün Konfigüratör uygulamasına hazır halde gönderilir.
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Üretim modülünde yer alan Ürün Konfigüratörü uygulamasından ilgili taslak açılıp
ürünle ilgili son değişiklikler yapılabilir.

Şekil 5. Ürün Konfigüratöründe aktarım sonrası oluşan örnek taslak kaydı
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