
โซลชูนัการเชื�อมตอ่ระบบดจิทิลัที�
เชื�อมตอ่กบัทกุคนที�ตอ้งการรับหรอืเขา้

ถงึขอ้มลูการวดั 3 มติ ิ 



PolyWorks|DataLoop™ เป็นโซลชูนัการจัดการขอ้มลูรุน่
ใหมท่ี�ชว่ยใหส้ามารถแบง่ปันขอ้มลูและผลการวดั 3 มติไิด ้
ทั �งองคก์ร ชว่ยสง่เสรมิการเปลี�ยนไปใชร้ะบบดจิทิลัสําหรับ
องคก์รของคณุ โดยจะทําหนา้ที�เป็นแพลตฟอรม์ประสาน
งานดว้ยระบบดจิทิลัที�อํานวยความสะดวกใหก้ารทํา
งานเป็นทมี โดยเชื�อมตอ่สมาชกิในทมีทกุคนที�ตอ้ง
การรับหรอืเขา้ถงึขอ้มลูการวดั 3 มติ ิ

เขา้ถงึขอ้มลูอยา่งงา่ยดาย 
คน้หาโปรเจ็กตก์ารตรวจวดัโดยการป้อนหมายเลขชิ�นงาน เรยีกดขูอ้มลูการวดั 

3 มติขิองชิ�นงานที�บกพรอ่งจากหมายเลขซเีรยีล ซึ�งตอนนี�มนังา่ยมาก 
ไมต่อ้งเรยีกดไูฟลห์รอืโฟลเดอรจ์ากดสิกใ์นเครื�องหรอืในเครอืขา่ยอกีตอ่

ไป ยนิดตีอ้นรับสูโ่ลกใหมข่อง PolyWorks|DataLoop 
ที�คณุจะหาขอ้มลูสําคญัเจอเสมอ! 

 

จัดดัชนีข้อมูล
ที่สำคัญ
ของคุณ 

ระบุข้อมูลสำคัญในชิ้นส่วนและ
กระบวนการต่าง ๆ และใช้
คุณสมบัติแบบกำหนดเองเพื่อ
จัดดัชนีในฐานข้อมูล

นหาโปรเจ็กต์และ
ชิ้นงานที่วัดได้อ
ย่างง่ายดาย

ค้นหาและเปิดโปรเจ็กต์และชิ้น
งานที่วัดแล้วที่เก็บไว้อย่าง
ถาวรได้สบาย ๆ โดยการค้นหา
ตามคุณสมบัติที่จัดดัชนีไว้

ค้นหาได้รวดเร็ว
โดยการกรองผล
การค้นหา  

ใชเ้ครื�องมอืกรองที�มี
ประสทิธภิาพของเราเพื�อคดั
กรองผลการคน้หาใหแ้คบลง
และพบขอ้มลูที�คณุมองหาได ้
เร็วขึ�น

จดัการการอนญุาต
การเขา้ถงึโปรเจ็กต์
การตรวจวดั

ควบคมุการเขา้ถงึโปรเจ็กตเ์พื�อ
ป้องกนัไมใ่หแ้มแ่บบโปรเจ็กต์
ถกูเขยีนทบั หรอืตั �งคา่พอรท์ลั
แบบจํากดัการเขา้ถงึสําหรับผู ้
ประสานงานภายนอก 

การจดัการขอ้มลูการวดั 3 มติทิ ี�มปีระสทิธภิาพ 
PolyWorks|DataLoop คอืโซลชูนัการจัดการขอ้มลูแบบปรับขนาดได ้ซึ�งชว่ยคณุจัดการขอ้มลูจํานวน
มากจากกจิกรรมการวดั 3 มติไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยการบรหิารจัดการโปรเจ็กตก์ารตรวจวดั
เวอรช์นัการแกไ้ข และขอ้มลูการวดั 3 มติขิองคณุไวใ้นฐานขอ้มลูสว่นกลาง

ตรวจสอบข้อมูลผ่าน Web Interfaceหรือ Mobile Interface 
ติดต่อเพื่อนร่วมงานที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง PolyWorks หรือไม่ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการวัด 3 มิติ
ร่วมกันได

แชร์ข้อมูลการวัด 3 มิติได้ทันที 
แชร์ไฮเปอร์ลิงก์ที่คลิกได้ให้กับเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงจะเปิดโปรเจ็กต์การตรวจสอบเป็น 3 มิติจากมุมมองที่ต้อง

เริ่มต้นตรวจสอบงานเร่งด่วนได้อย่างง่ายดาย s
ประสานงานกับผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานได้สูงสุดถึง 5 ครั้งในหนึ่งปีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อต้องตรวจสอบปัญหา
การผลิตอย่างเร่งด่วน

ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการวัด 3 มิติแบบเรียลไทม์ 
ดูแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และแผนภูมิแนวโน้ม และเจาะลึกข้อมูลภายในโปรเจ็กต์การตรวจวัดในขณะที่ทีมกำลังวัด
อยู่

ปรับปรุงการประสานงานในโปรเจ็กต์การตรวจวัด
แก้ไขโปรเจ็กต์การตรวจวัดกับเพื่อนร่วมงานหลายคน และรับการแจ้งเตือนเมื่อชิ้นงานอัปเดตที่เพื่อนร่วมงานอัปโหลด
สามารถใช้ได้แล้ว

วัดชิ้นงานหลายชิ้นพร้อมกัน
วัดชิ้นงานหลายชิ้นจากหลายสถานที่ และอัปโหลดชิ้นงานที่วัดไว้ในโปรเจ็กต์เดียวกันพร้อม ๆ กันได้



ตรวจสอบขอ้มลูผา่น Web Interfaceหรอื 
Mobile Interface 

ตดิตอ่เพื�อนรว่มงานที�ไมม่สีทิธิ�เขา้ถงึ PolyWorks หรอืไมไ่ดอ้ยูห่นา้
คอมพวิเตอร ์เพื�อตรวจสอบขอ้มลูการวดั 3 มติริว่มกนัได ้

แชรข์อ้มลูการวดั 
3 มติไิดท้นัท ี

แชรไ์ฮเปอรล์งิกท์ี�คลกิไดใ้หก้บัเพื�อนรว่มงาน ซึ�งจะเปิดโปรเจ็กตก์าร
ตรวจสอบเป็น 3 มติจิากมมุมองที�ตอ้งการ 

อภปิรายปญัหาเรื�อง dimension 
กบัเพื�อนรว่มงานโดยตรง

เปิดกระทูก้ารสนทนาภายในโครงการตรวจสอบ และแท็กเพื�อนรว่ม
งานที�เฉพาะเจาะจงเพื�อทํางานรว่มกนัแบบดจิทิลั
 

เร ิ�มตน้ตรวจสอบงานเรง่
ดว่นไดอ้ยา่งงา่ยดาย 

ประสานงานกบัผูใ้ชท้ี�ไมม่สีทิธิ�ใชง้านไดส้งูสดุถงึ 5 ครั �งในหนึ�งปีโดย
ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ เมื�อตอ้งตรวจสอบปัญหาการผลติอยา่งเรง่
ดว่น  

ตรวจสอบและวเิคราะหผ์ลการวดั 
3 มติแิบบเรยีลไทม ์

ดแูดชบอรด์ที�ปรับแตง่ไดแ้ละแผนภมูแินวโนม้ และเจาะลกึขอ้มลู
ภายในโปรเจ็กตก์ารตรวจวดัในขณะที�ทมีกําลงัวดัอยู ่

ปรบัปรงุการประสานงาน
ในโปรเจ็กตก์ารตรวจวดั 

แกไ้ขโปรเจ็กตก์ารตรวจวดักบัเพื�อนรว่มงานหลายคน และรับการแจง้
เตอืนเมื�อชิ�นงานอปัเดตที�เพื�อนรว่มงานอปัโหลดสามารถใชไ้ดแ้ลว้ 
 

วดัชิ�นงานหลา
ยชิ�นพรอ้มกนั 

วดัชิ�นงานหลายชิ�นจากหลายสถานที� และอปัโหลดชิ�นงานที�วดัไวใ้น
โปรเจ็กตเ์ดยีวกนัพรอ้ม ๆ กนัได ้

การเชื�อมตอ่ระบบดจิทิลัที�เพิ�มประสทิธภิาพให ้
กบัการทํางานเป็นทมี 
PolyWorks|DataLoop พลกิโฉมการทํางานรว่มกนัระหวา่งกระบวนการและมนุษยข์องทมี ซึ�งมี
การบนัทกึขอ้มลูหรอืตอ้งใชส้ทิธิ�ในการเขา้ถงึขอ้มลูการวดั 3 มติ ิสิ�งเหลา่นี�เกดิขึ�นไดเ้พราะกรอบ
งานดจิทิลัที�ยดืหยุน่ซึ�งใชไ้ดก้บัหลายแพลตฟอรม์และความสามารถในการเขา้ถงึไดพ้รอ้มกนั ซึ�ง
ชว่ยใหท้มีตรวจสอบ แกไ้ข และวดัโปรเจ็กตก์ารตรวจวดังานเดยีวกนัไดพ้รอ้ม ๆ กนั 

ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ของทีม IT 

ไดป้ระโยชนจ์ากการเขา้
รหสัและการรกัษาความ
ปลอดภยัของ SQL 
Server 
ปกป้องขอ้มลูที�ละเอยีด
ออ่น โดยใชห้ลกัปฏบิตัทิี�ดี
ที�สดุในการเขา้รหสัและการ
รักษาความปลอดภยัมาตรฐาน
อตุสาหกรรม 

เขา้ถงึขอ้มลูการวดั 3 มติโิดย
ใชข้อ้มลูประจาํตวัของเครอื
ขา่ย 

ปรับใชบ้รกิาร Active Direc-
tory ของ Microsoft เพื�อมอบ
สทิธิ�เขา้ถงึขอ้มลูการวดั 3 มติใิห ้
กบัผูใ้ชใ้นเครอืขา่ยทั �งหมดได ้
อยา่งรวดเร็ว 

สาํรองขอ้มลูการวดั 3 มติอิยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 

ปกป้องขอ้มลูการวดั 3 มติิ
ทั �งหมดในคราวเดยีว โดยสํารอง
ขอ้มลูลงในเทปแมเ่หล็ก หรอื
บรกิารที�เก็บขอ้มลูออนไลน ์

PolyWorks|DataLoop มาพรอ้มกบัฟังกช์นัการ
ทํางานทั �งหมดที�ทมี ITคาดหวงัจากโซลชูนั
การจัดการขอ้มลูระดบัมอือาชพี เพื�อให ้
ระบบผสานรวมกบักระบวนการใน
อsงคก์รของคณุไดอ้ยา่งราบรื�น 

ควบคมุนโยบายการ
พสิจูนต์วัจรงิ 

บงัคบัใชน้โยบายการพสิจูน์
ตวัจรงิแบบเดยีวกบัที�ใชใ้น
โซลชูนัการจัดการขอ้มลูอื�น 
ๆ ขององคก์ร 



คาํแนะนําเกี�ยวกบัเซริฟ์เวอรส์าํหรบั PolyWorks|DataLoop

หากตอ้งการใช ้PolyWorks|DataLoop โครงสรา้งพื�นฐานเครอืขา่ยอาจตอ้งตดิตั �งเซริฟ์เวอรห์ลายตวั 
ซึ�งจํานวนเซริฟ์เวอรแ์ละการกําหนดคา่จะขึ�นอยูก่บัจํานวนผูใ้ชท้ี�คาดวา่จะตดิตอ่กบัเซริฟ์เวอรนั์�น 

คำแนะนำสำหรับการใช้งานที่มีผู้ใช้สูงสุด 50 
คน ต่อหนึ่งเซิร์ฟเวอร์
การกำหนดค่าเครื่อง:
• Operating system: Microsoft Windows Server 2016 ขึ้นไป

• CPU: 4 คอร์
• RAM: 32 GB

• พื้นที่ดิสก์: 

   - พืน้ที่ 500 GB บน Solid-state drive (SSD) สําหรบัระบบปฏิบัตกิาร, องค์
ประกอบทัง้หมดที่ตดิตัง้ รวมถึงไฟล์ Instance และ Database ของ Microsoft
SQL Servera

   - ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์ (HDD) อยา่งนอ้ย 1 TB สําหรับขอ้มลู FILESTREAM
ของ Microsoft SQL Servera

• องค์ประกอบซอฟต์แวร์:

   - Microsoft SQL Server 2017 ขึ้นไป

   - PolyWorks|DataLoop Core 

   - PolyWorks|DataLoop Web Interface Server b

   - Internet Information Services (IIS)

   -ใบรับรอง SSL - จำเป็นสำหรับการสื่อสาร HTTPS ไปยังเซิร์ฟเวอร์c 

a. ขนาดท่ีต้องการจะแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับปริมาณข้อมูลท่ีจัดเก็บในระบบไฟล์ ควรกำหนดค่า
ซอฟต์แวร์ตรวจติดตามให้แจ้งเตือน เม่ือพ้ืนท่ีดิสก์เหลือน้อย
b.ต้องไม่ติดต้ัง PolyWorks|DataLoop Web Interface Server ในเซิร์ฟเวอร์ตัวควบคุมโดเมน
c.ขอแนะนำใบรับรอง SSL ท่ีออกให้จากหน่วยงานรับรองท่ีมีช่ือเสียง

คาํแนะนําสาํหรบัการใชง้านที�มผีูใ้ช ้50 ถงึ 
250 คนและใชเ้ซริฟ์เวอรส์องเครื�องแยกกนั
การกําหนดคา่เซริฟ์เวอร ์1:
• Operating system: Microsoft Windows Server 2012 R2 ขึ�นไป   
• CPU: 8 คอร์

• RAM: 32 GB

• พื�นที�ดสิก:์ 

   - พื�นที� 500 GB บน Solid-state drive (SSD) สําหรับระบบปฏบิตักิาร, องค์
ประกอบทั �งหมดที�ตดิตั �งในเซริฟ์เวอรน์ี� รวมถงึไฟล ์Instance และ
Database ของ Microsoft SQL Servera

   - Hard Disk Drive Array (HDD RAID) อยา่งนอ้ย 20 TB สําหรับขอ้มลู
FILESTREAM ของ Microsoft SQL Servera

• องคป์ระกอบซอฟตแ์วร:์

   - Microsoft SQL Server 2017 ขึ�นไปbc

   - Internet Information Services (IIS) 

a. ขนาดที�ตอ้งการจะแตกตา่งกนัไปขึ�นอยูก่บัปรมิาณขอ้มลูที�จัดเกบ็ในระบบไฟล ์
ควรกําหนดคา่ซอฟตแ์วรต์รวจตดิตามใหแ้จง้เตอืนเมื�อพื�นที�ดสิกเ์หลอืนอ้ย

b. เราไมแ่นะนําใหค้ณุตดิตั �ง Microsoft SQL Server ลงในตวัควบคมุโดเมน
c. แนะนําใหใ้ช ้Microsoft SQL Server Enterprise Edition หากทํางานตลอด 24 ชั�วโมงทกุวนั

และไมต่อ้งการใหร้ะบบหยดุทํางาน

การกาํหนดคา่เซริฟ์เวอร ์2:
• Operating system: Microsoft Windows Server 2016 ขึ�นไป
• CPU:  4 คอร์

• RAM: 16 GB

• พื�นที�ดสิก:์ 250 GB บน Solid-state drive (SSD) 
• องคป์ระกอบซอฟตแ์วร:์

   - PolyWorks|DataLoop Web Interface Server a

   - PolyWorks|DataLoop Core 

   - PolyWorks Collaborative Suite License Server

   - Internet Information Services (IIS) 

   - ใบรับรอง SSL - จําเป็นสําหรับการสื�อสาร HTTPS ไปยงัเซริฟ์เวอรb์

a. ต้องไม่ติดตั้ง PolyWorks|DataLoop Web Interface Server ในเซิร์ฟเวอร์ตัวควบคุมโดเมน.
b. ขอแนะนำใบรับรอง SSL ที่ออกให้จากหน่วยงานรับรองที่มีชื่อเสียง

ขอ้กําหนดทางเทคนคิ
 PolyWorks|DataLoop Three Tier Architecture

PolyWorks|DataLoop ตอ้งมกีารตดิตั �งและกําหนดคา่แอปพลเิคชนัเซริฟ์เวอรต์ามที�กําหนด 
แผนผังตอ่ไปนี�แสดงใหเ้ห็นวา่แอปพลเิคชนั PolyWorks® สื�อสารระหวา่งกนั และสื�อสารกบั 

Microsoft SQL Server อยา่งไร 

Metrology
Suite

PolyWorks|DataLoop
Core

Administrator

PolyWorks|DataLoop
Web and Mobile

Interfaces

งานนําเสนอ

ฐานขอ้มลู
Microsoft

  SQL Server®

 PolyWorks|DataLoop 
Database Schema 

Core

แอปพลเิคชนั

ขอ้กําหนดทางเทคนคิ
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การเขา้ถงึขอ้มลู CAD และการวดั 
3 มติผิา่นระบบดจิทิลัแบบอเนกประสงค ์
PLM Connectors ของเราลดความเสี�ยงที�จะเกดิความผดิพลาด และลดการเสยีเวลาที�เกดิจากการแลกเปลี�ยนขอ้มลูดว้ยตวัเอง 
โดยรับรองการประสานการทํางานผา่นระบบดจิทิลัระหวา่ง PLM กบัระบบนเิวศการวดั 3 มติ

นําเขา้ขอ้มลู CAD ที�จัดเกบ็ไวใ้น PLM ไปยงั 
PolyWorks โดยตรง

นหาโมเดล CAD และชดุประกอบที�จัดเกบ็อยูใ่น 
PLM จาก PolyWorks|Inspector™ 
และนําเขา้ไฟลฉ์บบัแกไ้ขไดโ้ดยตรง

เขา้ถงึขอ้มลูการวดั 3 
มติแิละผลลพัธจ์าก PLM

ถา่ยทอดไปยงั Object ของโปรเจ็กตก์ารตรวจวดั PLM 
ที�เชื�อมโยงกบัฐานขอ้มลู PolyWorks|DataLoop 
และเขา้ถงึขอ้มลูการวดั 3 มติแิละผลลพัธใ์นคลกิเดยีว 

เสรมิประสทิธภิาพใหก้บักระบวนการ PLM ดจิทิลัของเราดว้ยขอ้มลูการวดั 3 มดิ ิ
เรง่ขั �นตอนการพัฒนาผลติภณัฑใ์หมแ่ละปรับปรงุคณุภาพผลติภณัฑใ์นเชงิรกุ ดว้ยการผสานรวมขอ้มลูการวดั 3 
มติทิี�มคีา่เขา้กบักระบวนการ PLM ดจิทิลัขององคก์ร 

การเปลี�ยนแปลงทาง
วศิวกรรม

เขา้ถงึขอ้มลูการวดั 3 มติจิาก 
PLM ไดอ้ยา่งงา่ยดาย เพื�อแกไ้ข
ปัญหาการออกแบบและการ
ผลติ และตรวจสอบวา่การแกไ้ข
ประสบความสําเร็จหรอืไม ่

ตรวจสอบยอ้นกลบั
ไฟลฉ์บบัแกไ้ข

จดบนัทกึสาเหตกุาร
เปลี�ยนแปลงทางวศิวกรรมผา่น
ไฮเปอรล์งิก ์ซึ�งนําทางไปยงั
ขอ้มลูการวดั 3 มติแิละกระทูก้าร
สนทนาที�เกี�ยวขอ้ง 

ปรบัปรงุกระบวนการ
อนมุตั ิ

เพิ�มประสทิธภิาพการอนุมตัทิี�
ใช ้PLM โดยการเชื�อมโยงการ
แกไ้ขไฟล ์CAD เขา้กบัขอ้มลู
การวดั 3 มติทิี�เกี�ยวขอ้ง 

การปรบัปรงุตอ่
เนื�อง 

วเิคราะหค์วามสามารถของ
กระบวนการผลติในปัจจบุนัของ
องคก์ร เพื�อปรับปรงุการออกแบบ
ผลติภณัฑร์ุน่ถดัไป 

PLM Connectors 
The PolyWorks|DataLoop™ PLM Connectors 
เชื�อมโยงการจัดการวฏัจักรผลติภณัฑ ์(PLM) 
และระบบนเิวศการวดั 3 มติเิขา้ดว้ยกนั 
ชว่ยใหท้มีออกแบบผลติภณัฑ ์ทมีผลติ และทมีวดั 
3 มติสิามารถเขา้ถงึและแบง่ปันขอ้มลูคําสั�งและขอ้มลูการวดั 
3 มติขิองผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย 
ทั �งยงัชว่ยเสรมิประสทิธภิาพของกระบวนการประกนัคณุภาพอกีดว้ย    


