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Fulvisol Oy 

 

Olemme erittäin hyviä tuotetiedonhallinnassa. Edustamme Aras 

PLM järjestelmää, joka on markkinoilla eniten kasvava 

tuotetiedonhallinta-ratkaisu. Lisäksi edustamme Talend 

integraatio/ETL- ja FrameS virtuaalisen todellisuuden alustoja. 

 

Ei yllätyksiä! Toimintamme perustuu kivenkovaan 

kansainväliseen ammattitaitoon tuotehallinta projekteissa ja 

minimoimme haasteet järjestelmän hankinnassa ja 

käyttöönotossa. 

 

Meiltä saat järjestelmän suunnittelun, ylläpitäjien koulutukset, 

prosessimääritykset, konfiguroinnin, käyttöönoton, 

loppukäyttäjien koulutukset ja tukipalvelut. 

 

Aras PLM 

✓ Lisenssimaksuton täysiverinen Enterprise PLM 

✓ Valmiit OOTB helposti konfiguroitavat ratkaisut juuri 

teidän yrityksenne tarpeisiin 

✓ Moderni PLM uusimmalla tekniikalla 

✓ Maailmanlaajuinen Aras Community, jossa tuhannet 

käyttäjät jakavat ideoita ja ratkaisuja  

✓ Maailmanlaajuinen tukipalvelu useilla kielillä 

Aras on täysin lisenssimaksuton PLM-järjestelmä, nyt ja aina. 

Voit jopa ladata, asentaa ja ottaa käyttöön Open-version 

Araksen sivuilta itse. Ilmaiseksi. 

Mikäli haluat siihen Araksen tekemät työkalut, sovellukset ja 

integraatiot, tarjoamme sinulle siihen ylläpitosopimuksen. 

Samalla saat globaalin tukipalvelun, uudet versiopäivitykset ja 

ilmaisen koulutuksen Arakselta. Ja lisäksi, Aras päivittää 

järjestelmäsi uuteen versioon ilmaiseksi. 

Aras on PLM alusta, päälle voit rakentaa periaatteessa mitä vain, 

kun tarvitset asioita, joiden välille tarvitset relaatioita. Arakselta 

löytyy myös paljon valmiita ratkaisuja joista osa ohessa. Nämä 

kaikki ovat tietysti konfiguroitavissa tarpeidenne mukaan. 

 

 

 

 

 

Aras moduulit ja ratkaisut 

▪ Tuote ja tuoterakenteen hallinta 

▪ Palvelujen hallinta 

▪ Elinkaaren hallinta 

▪ Työkierrot 

▪ Oikeuksien hallinta 

▪ Muutoksen hallinta 

▪ Konfiguraatioiden hallinta 

▪ Komponenttien materiaalitietojen hallinta 

▪ Dokumenttien hallinta 

▪ Vaatimusten hallinta 

▪ Laatuprosessit (APQP, CAPA, RCA, DFMEA/PFMEA) 

▪ Valmistusprosessien suunnittelu 

▪ Systeemisuunnittelu 

▪ xCAD integraatiot (lähes kaikki CAD ohjelmistot) 

▪ Office integraatio 

▪ ERP integraatiot yms. 

▪ Monikielisyystuki 

▪ Raportointipalvelut 

 

Talend  

Integroi tuotedatan ja järjestelmät helposti Talendin pilven 

avulla, joka skaalautuu hyvin ja on tietoturvallinen Integration 

platform as-a-service (iPaas) -alusta. Talendin integraatiot 

rakennetaan täysin konfiguroiden ilman koodaamista. Talendissa 

on n. 900 eri connectoria eri järjestelmiin ja tietomuotoihin. 

 

FrameS 

Virtuaalinen yhteistyöalusta 3D mallien katseluun ja 

tuotekehitykseen mahdollistaen nopeamman ja edullisemman 

tuotekehityksen. 
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