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Soluções em Destaque CAXperts 
 
 
 

Universal Plant Viewer – Publica e visualiza modelos de planta de processo 
 

O Universal Plant Viewer é um visualizador excepcionalmente fácil de se usar e que permite 
o acesso gratuito aos modelos 3D, desenhos e documentos para revisão / comentários de 
qualquer parte interessada do projeto sem a necessidade de um software especializado. O 
Universal Plant Viewer está atualmente disponível para as plataformas Intergraph / AVEVA; 
outras plataformas serão adicionadas no futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Universal Plant Viewer é capaz 
de visualizar uma planta inteira, 
como uma refinaria de óleo 
completa (ou mesmo maior) via 
internet. Dados, desenhos e 
documentação são  entregues 
juntos usando o Universal Plant 
Viewer dentro de um formato web 
ou um documento PDF. Essa opção 
faz com que o usuário não necessite 
comprar ou instalar um software 
especializado – a maioria dos PCs já 
tem um navegador de internet ou o 
Acrobat Reader já instalado. 
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UniversalReporterSuite – Gera relatórios complexos facilmente 

 
O UniversalReporter fornece uma solução completa para relatórios e suporta um número de 
diferentes sistemas de engenharia. Ele é fácil de usar e permite a geração rápida de 
templates complexos de relatórios usando o Microsoft Excel sem a necessidade de 
conhecimentos de programação ou conhecimento aprofundado das aplicações nativas. O 
UniversalReporter permite aos usuários gerar relatórios através de um grande número de 
aplicações simultaneamente para o propósito de validação de dados ou geração de um 
relatório composto. 
 
ReportAdapters – simplificando a acessibilidade dos dados.  
 
Por necessidade, sistemas de 
informação de engenharia e 
design de hoje são muito 
complexos. Essa complexidade 
permite comportamentos e 
relações complexas para serem 
tratadas de forma eficaz dentro 
da aplicação a que se destinam. 
Entretanto, a natureza muito 
complexa dessas estruturas de 
dados pode ser um impedimento 
para o acesso, para apresentar e 
utilizar os dados fora do 
aplicativo.  
 
EditAdapters – simplificando a edição de dados SmartPlant o CAXperts EditAdapters 
extende a capacidade do ReportAdapters para algumas aplicações para permitir que dados 
possam ser editados em uma interface estilo planilha e então escrever novamente na 
aplicação. Todos os recursos do ReportAdapter estão disponíveis dentro do EditAdapter. 
 
QualityAssuranceModule – assegurando a qualidade de sua informação. 
O QualityAssuranceModule é uma solução conectada do software da CAXperts que permite 
a você auditar os dados vindo de uma ou mais aplicações de acordo com as regras 
específicas da sua empresa. Isso complementa a verificação cruzada da aplicação e o 
rastreamento das mudanças que podem ser realizadas utilizando o UniversalReporter. O 
módulo pode ser usado interativamente mas pode também ser configurado para exportar os 
resultados de modo 
que não seja 
necessário a 
intervenção manual.  
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3D SymbolDesigner – criação de símbolo 
paramétrico 
 
O 3D SymbolDesigner simplifica e reduz o homem-hora 
necessário para criar símbolos paramétricos para SmartPlant 
3D em até 80%. Isso é alcançado proporcionando uma 
interface gráfica fácil de usar para a criação e documentação 
de símbolos paramétricos. 
 
 
 
 
 
 

SpecXpert – garantia de qualidade e gestão de planilha de bulkload para specs 
de tubulação do Smart 3D 
 
As especificações de tubulação são o coração de 
todo software de projeto de planta 3D. O 
SpecXpert fornece uma solução que permite 
verificações de garantia de qualidade para 
especificações de tubulação e gerenciamento 
efetivo de planilhas de bulkload para o Intergraph 
Smart 3D. As funções incluídas são a verificação 
que os componentes de specs de tubulação 
podem ser inseridos no modelo 3D e a habilidade 
para regenerar planilhas de bulkload baseadas no 
conteúdo do catálogo do Smart 3D.  
 

PlantReModeller – importar legados de modelos dentro do Smart 3D 
 
O PlantReModeller acelera o processo de remodelagem de dados de sistemas como o PDS 
para fazer um modelo inteligente disponível dentro do Smart 3D. Quaisquer mudanças no 
projeto que são necessárias para ser feito durante o exercício de remodelagem são 
firmemente deixados no controle do usuário do Smart 3D. 
 


