
 
 

 

Szkolenie TC admin  
Cel szkolenia: 
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w programie Teamcenter (firmy 
Siemens) w zakresie: 

• Definiowania uprawnień dla użytkowników. 

• Ochrony danych. 

• Zarzadzania dostępem. 

• Konfiguracji reguł rewizji. 

• Procesów workflow. 

• Report Designer. 
 

Wymagania: 
Minimalne umiejętności, które kursant powinien posiadać przed przystąpieniem do szkolenia: 

• dobra znajomość obsługi komputera z system operacyjnym Windows 10 lub nowszym.  

Program szkolenia: 
Dzień 1 

1) Organization: 

a) Definiowanie struktury organizacyjnej. 
b) Definiowanie uprawnień administracyjnych. 
c) Tworzenie nowego konta. 
d) Zarządzanie hierarchią organizacyjną. 
e) Wyszukiwanie w organizacji. 
f) Tworzenie konta przy pomocy skryptu. 

2) Access Manager: 

a) Ochrona danych w systemie Teamcenter. 
b) Przegląd mechanizmu ochrony danych. 
c) Działanie ochrony danych na podstawie reguł. 
d) Edycja drzewa reguł. 
e) Konfiguracja wyjątków bazująca na dostępie do obiektu. 
f) Eksport i import drzewa reguł. 

3) Projects to control access: 

a) Tworzenie projektu. 
b) Ochrona danych w projekcie. 
c) Przypisywanie obiektów do projektu. 

 
 
 

 



 
 

 

Dzień 2 

1) Managing preferences: 
a) Tworzenie i modyfikacja preferencji za pomocą okna dialogowego Opcje. 
b) Tworzenie i modyfikacja preferencji za pomocą plików preferencji XML. 
c) Import i eksport preferencji. 

2) Structure Manager revision rules: 

a) Typy statusów dla danych wydanych . 
b) Przegląd reguł rewizji. 
c) Konfiguracja reguł rewizji. 

3) Workflow Designer: 

a) Przegląd procesów workflow. 
b) Tworzenie szablonów procesów.  
c) Tworzenie procesu z pojedynczym zatwierdzeniem. 
d) Wykorzystanie mechanizmu Task Handler w procesie.  
e) Tworzenie złożonych procesów workflow. 
f) Zastosowanie ACL w procesach workflow. 
g) Importowanie oraz eksportowanie procesów workflow. 
h) Pula zasobów. 
i) Kroki warunkowe. 
j) Kroki z zabezpieczeniem danych. 

 
Dzień 3 

1) PLMXML Import / Export. 
2) Query Builder and Report Designer: 

a) Definiowanie zapisanych zapytań.  
b) Dostęp do zapytań dla innych użytkowników. 
c) Wyszukiwanie pełnotekstowe. 
d) Importowanie i eksportowanie zapytań. 
e) Tworzenie raportów. 

3) Stylesheets: 
a) Tworzenie i edycja styli wyglądu. 

4) Classiffication i Classiffication Admin. 
5) Authorization i Hidden perspective. 

Egzamin: 
Szkolenie kończy się krótkim egzaminem  weryfikującym nabyte umiejętności. Zdobycie 80% 
umiejętności kwalifikuje kursanta do otrzymania certyfikatu z potwierdzeniem zdobytych 
umiejętności. W przypadku otrzymania negatywnego wyniku kursant otrzymuje certyfikat o 
ukończeniu kursu. Więcej informacji znajduje się w regulaminie szkoleń 
https://www.camdivision.pl/images/szkolenia/regulamin-szkolen.pdf 

https://www.camdivision.pl/images/szkolenia/regulamin-szkolen.pdf

