
Vault Basic Implementatie
Eén centrale locatie voor engineering data
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Vault Basic is de ruggengraat van uw engineering afdeling. Al 
uw Inventor data is daar centraal en veilig opgeslagen in een 
Microsoft SQL database op een speciaal hiervoor ingerichte 
‘dedicated’ server. Dit is geavanceerde en bedrijfskritische 
techniek. uw engineering afdeling is er afhankelijk van om hun 
dagelijks werk kunnen te doen. Daarom wilt u er zeker van zijn 
dat een implementatie vlekkeloos verloopt.

Een goede inrichting is belangrijk. Hiermee zorgt u voor  
de beste performance, betere vindbaarheid van uw data en een 
goed back-up plan van de Vault omgeving. Moet dit achteraf 
worden rechtgezet? Dan gaat u dat tijd, geld en ergernis kosten. 
Stel uzelf eens de vraag hoelang u zonder uw tekeningen kunt?

Om u hier mee te helpen hebben wij de Vault basic Best 
Practice implementatie ontwikkeld. Dit is een geteste en 
bewezen werkende Vault implementatiemethode die 
is gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring en talloze 
succesvolle Vault implementaties. Vertrouw op onze experts  
en reken op een perfecte oplevering van uw Vault omgeving!

Organiseer en beheer uw ontwerpgegevens
Heeft u regelmatig te maken met technische documentatie? Dan weet u dat 
werken met juiste gegevens cruciaal is. Dankzij Autodesk Vault Basic is het 
organiseren en beheren van uw engineering gegevens een stuk eenvoudiger.  
In veel gevallen heeft u Vault Basic zelfs al in uw softwarepakket. 

1 centrale locatie voor engineering data
Vanuit 1 centrale locatie organiseert en beheert u veilig alle engineering data. U 
krijgt weer de volledige controle, zoekt en vindt uw ontwerpgegevens in no-time. 

Zoek en vindt uw data sneller dan ooit
Bij 3D CAD neemt de hoeveelheid data enorm toe. Dankzij uitgebreide 
zoekmogelijkheden vindt u uw data sneller dan ooit door te zoeken op 
bestandsnaam, document eigenschappen (meta data), of bestandsrelaties.

Voorkom kostbare fouten
Ontwerpdata wordt bewaard in 1 centrale locatie en is beveiligd tegen 
gelijktijdig gebruik.

3D CAD-integratie
U profiteert van alle kennis die wordt opgeslagen in het ontwerp. Projecten 
kunnen worden gekopieerd met behoud van relaties en wanneer gewenst 
worden relaties verlegd. Met Vault verplaatst u bestanden eenvoudig en  
zelfs hernoemen kan probleemloos zonder dat de relaties verloren gaan.

Versiebeheer
Informatie binnen projecten blijft altijd up-to-date. Documentnaamvarianten  
als ‘oude versie’ en ‘nieuwste versie’ zijn hiermee verleden tijd.
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Vertrouw op onze experts
Onze specialisten voeren dagelijks succesvolle 
installaties uit. Zo hoeft u niet zelf het wiel uit te 
vinden of de bekende valkuilen te ervaren ten 
koste van veel tijd en irritatie.

Minimale investering in tijd
Door onze bewezen best practice aanpak 
is de impact op het dagelijkse werk van uw 
engineers geminimaliseerd. Het werk kan 
doorgaan!

Unieke pre-check
Dankzij onze unieke check-up tool kunnen  
we u direct adviseren als we aandachtspunten 
voor nu of in de toekomst constateren. Zo kunt 
u tijdig bijsturen.

Bespaar tijd en ergernis
Zelf installeren en de foutjes laten herstellen 
is bij dit soort database applicaties absoluut 
geen optie. Daarover geen misverstand. Laat 
u direct door onze professionals bijstaan en 
bespaar veel tijd en ergernis.

Betrouwbare oplevering
Wij tonen u de werking aan bij oplevering.  
U heeft 100% zekerheid dat het werkt.

Wat mag u van ons verwachten?

Stap 1 Remote Pre-check
De Best Practice is een wel doordachte aanpak. Die  
start met de uitvoering van een Vault pre-check. Met 
deze handige software tool verifiëren wij de te gebruiken 
server. Deze scant snel op potentieel verstorende 
achtergrondprocessen, grootte van opslagruimte, 
netwerk/hardware settings, etc. Daarmee weten we 
exact wat er nu staat en in hoeverre dit geschikt is om 
de installatie te laten plaatsvinden. Dit scheelt u tijd en 
kosten, want we hoeven niet voor niets naar u toe komen 
wanneer uw server niet aan de eisen voldoet. Zijn er nog 
aandachtspunten? Dan vragen wij u die vooraf aan te 
pakken of helpen u daar graag bij. 

Stap 2 Implementatie ter plaatse
Staan alle seinen op groen? Dan komt onze Vault 
specialist langs om de implementatie voor u uit te voeren. 
Hij verzorgt eveneens de implementatie van uw ingerichte 
content center bibliotheek, de bestanden kunt u eenvoudig 
zelf ter hand nemen en zorgt voor de juiste backup 
procedure (Check even bij consultancy). Hiermee beschikt 
u over een goed werkend Vault systeem dat op de juiste 
manier gekoppeld is aan uw CAD systemen voor een 
betrouwbare werking.

Stap 3 Testen & oplevering
De werkende Vault wordt uiteindelijk getest en aan u 
getoond. Zo kunt u er zeker van zijn dat alles perfect 
is opgeleverd. We sluiten af met een opleverdocument 
waarin onze afspraken en oplevering duidelijk staan 
omschreven.

Stap 4 Training 
Deze training biedt Inventor gebruikers een praktische 
introductie in Autodesk Vault. Na afloop van deze 
praktische cursus heeft u meer vat op uw Inventor 
bestanden en projecten. Via hands-on oefeningen leert  
u ontwerp workflows en -processen efficiënt te beheren 
met Autodesk Vault. U leert onder andere hoe u bestanden 
kunt vinden, bekijken, wijzigen, maken en hergebruiken.
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