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forma como os dispositivos são geridos, oferece uma 
melhor visão geral dos projetos e reduz os esforços 
administrativos necessários.

Os fabricantes de componentes que fornecem dados 
de dispositivos para o EPLAN Data Portal, por exem-
plo, de acordo com o EPLAN Data Standard, também 
beneficiam, conforme explica Weichsel: "No futuro, um 
driver, por exemplo, pode ser armazenado e mantido 
como um conjunto de dados com diferentes macros 
esquemáticas no EPLAN Data Portal, reduzindo con-
sideravelmente o trabalho exigido aos fabricantes no 
que se refere ao fornecimento e manutenção dos seus 
dados".

Figura 1. Normas específicas da empresa, como diretrizes, diferentes es-

pecificações de dimensões e normas variáveis no mercado mundial, por 

exemplo NFPA, podem agora ser facilmente representadas com o novo 

sistema de gestão de dispositivos.

EPLAN ESTOCK: GESTÃO DE DISPOSITIVOS BASEADA 
NA NUVEM
Com o EPLAN eStock, o novo sistema de gestão dados de 
dispositivos na Plataforma EPLAN 2023, é possível man-
ter dados de dispositivos na EPLAN Cloud. Isto facilita 
ainda mais a colaboração e reduz os tempos necessários 
para coordenação e as interrupções relacionadas com 
multimédia. Existe um acesso a trabalhos do EPLAN eS-
tock, independentemente da localização da empresa. Os 
participantes dos projetos podem aceder de modo fácil 
e seguro aos dados dos dispositivos na nuvem, quer es-
tejam a trabalhar a partir de casa, quer estejam noutra 
localização da empresa em qualquer parte do mundo ou 
a partilhar dados com parceiros comerciais. Desta for-
ma, as empresas poupam tempo, já para não mencionar 
a diminuição dos custos de configuração e manutenção 
da sua própria infraestrutura de TI adicional.

MOTOR DE GRÁFICOS 3D PARA UM MELHOR 
DESEMPENHO
As máquinas e os sistemas de fábricas estão cada vez 
mais automatizados e a réplica digital está a tornar-se 
parte integrante dos processos de engenharia de armá-


