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CPQ CAD configurator

ETO

“Re-Use”

3D output

3D Viewables “As maintained”

First time right

The Digital Thread requires a Model Based Approach for Data Consumption Across the Product Lifecycle

100% product definitie

Sales

“They'll find out at 

engineering”

Engineering Manufacturing

“Fortunately, I don't 

have to make it”

“They'll sort that out in 

the field”

“We modified it with 

the grinder”

Service Sustaining

First time right 92% 90% 95% 90% 94%   = 66,5%

X X
Energy flow

First time right!!
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Doel van een CAD Configurator.
Automatisering versnellen van taken met lage toegevoegde waarde, automatiseren van repetitieve taken, creëren van 
nieuwe functies met een CAD-configurator. Dit is als je het goed inricht een geldmachine. 
Parametrisch aangestuurde Masterbouwblokken maken het mogelijk om snel configuraties te creëren waar vervolgens ETO 
werkzaamheden op kunnen worden toegepast.

Voordelen van een CAD Configurator.
Er zijn veel voordelen te behalen met dit proces, maar om kort te zijn zijn de drie belangrijkste factoren om te benadrukken:

• Een automatiseringsproject kan honderden engineering-uren in beslag nemen. Maar de kostenbesparing kan aanzienlijk
zijn als de engineering- en ontwikkelingstijd afneemt van weken en maanden tot zelfs maar een paar uur.

• Als de jaarlijkse leveringsvolumes van het product groot genoeg zijn, worden de kostenbesparingen nog groter.-
Modularisering van productstructuren vermindert het aantal verschillende items, waardoor er minder documenten
hoeven te worden onderhouden en gespecificeerd.

• Gestandaardiseerde product- en documentstructuren zorgen voor meer efficiëntie bij zowel interne als uitbestede
productie. Leveranciers besteden minder tijd aan productieplanning en offertes, terwijl het sourcingproces wordt verkort.



Voordelen CAD Configurator
• Mastermodel wordt revisie gecontroleerd beheerd.
• Onderhoud alleen op Mastermodels.
• Configuraties 150% in de Mastermodels. 
• 100% product definitie in de 3D CAD modellen.
• Reductie engineeringstijd bij CTO tot 95%.
• Reductie engineeringstijd bij ETO is significant aangezien 80% van ETO gewoonlijk CTO is.
• Geen dure engineer nodig om Klantorders te processen.
• Low level connector naar Excel.
• Koppeling naar CPQ is eenvoudig te maken via XML interface of API.
• Output benodigd voor productie wordt automatisch gecreerd op Release basis. 



Stap 1 

• Definieer een Mastermodel.

• Hier in zijn alle mogelijke oplossingen

geconfigureerd en alle modellen hebben

100% product definitie

• Creer bijbehorend XML bestand

• Creer bijbehorend Configuratie sheet bv. 

in Excel

Stap 2 

• Voer de gegevens in in het 

configuratie sheet (afmetingen, 

opties etc etc.

• Converteer het excel sheet naar

XML.

Stap 3 

• Run het gecreerde Excel 

Configuratie sheet in Creo.

• Release het gecreerde product in 

Windchill en alle gerelateerde

product data wordt gecreeerd.

Workflow.

.





RE-Use van 3D CAD data

• Family table (lookupinst)
• Interchange assembly’s (multicad)
• Relations



XML file



Notebook
TFH_MBD_FRAME_PATTERN.ASM







PTC Windchill PDMLink

Workspace

PTC Creo

DesignConfigurator

for PTC CreoConveyor XLS 2XML Compiler

(Command Line

Interface )

TFH XML templates 

TFH XMLs 

(Order specific )

PTC Creo

Number extraction tool

Workflow

Universal Worker

Automatic
Output generation

Technical data package



DesignConfigurator


