
Od načrtovanja in proizvodnje do prodaje, vzdrževanja in popravil. Sistem 
SPAROS vam s pomočjo zmogljivih SOLIDWORKS tehnologij, ki se uporabljajo 
v industriji, omogoča enostaven način priprave in vodenja vaših proizvodov 
ter komuniciranje s strankami skozi intuitivne funkcije v spletni trgovini.

Posamezni deli in podsklopi produktov bodo sčasoma potrebovali popravilo 
in zamenjavo. V takšnih primerih pogosto govorimo o rezervnih delih. SPAROS 
sistem omogoča upravljanje z rezervnimi deli, ki jih je pomembno identificirati 
že v fazi konstrukcije in jih na primeren način ponuditi stranki. SPAROS ponuja 
način kontroliranega prenosa konstrukcijskih podatkov na spletno trgovino.
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IZZIVI
Kadar stranki ponudimo proizvod se hitro lahko pojavi nekaj vprašanj. Kje lahko dobim rezervni del in kako ga 
naročim? Moram ponovno kupiti celoten produkt, ali je dovolj da zamenjam le del celote oziroma zgolj majhen 
košček, ki se je pokvaril? Je rezervni del res tisti, ki ga potrebujem?

REŠITEV
SPAROS sistem predstavlja most med zmogljivimi tehnologijami uporabljenih v industriji ter spletno trgovino. Združuje 
SOLIDWORKS programsko opremo za CAD modeliranje, SOLIDWORKS Composer za pripravo tehnične 
dokumentacije ter PDM sistem za upravljanje z datotekami. SPAROS omogoča, da vse te tehnologije na enostaven 
način povežemo s spletno trgovino za ponudbo končnim uporabnikom.

GLAVNE FUNKCIONALNOSTI:
1. NAROČILO REZERVNIH DELOV
Sparos omogoča enostavno naročanje rezervnih delov s pomočjo intuitivnega prikaza in navigacije eksplozijskih 
pogledov (Composer).

2. SPLETNA TRGOVINA
Spletna trgovina produktov proizvajalca se ustvarja na podlagi PDM.
Enostavna priprava produktov (rezervnih delov) za spletno prodajo.
Enostaven in hiter način določanja rezervnih oz. nabavljivih delov.
 

3. UPRAVLJANJE PODATKOV IN PRODUKTOV
SPAROS se povezuje z okoljem SOLIDWORKS in omogoča upravljanje podatkov preko PDM.
Enostavna in hitra postavitev spletne trgovine s povezavo že obstoječega PDM sistema.
Celovit nadzor od načrtovanja in proizvodnje do prodaje.
Upravljanje s projekti v PDM okolju in priprava tehnične dokumentacije s pomočjo SOLIDWORKS Composer.
Funkcionalnost elektronskega poslovanja: naročila, računi, dobavnice, plačilne metode, ceniki (različne skupine 
strank), upravljanje zalog.
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