
Gerenciamento de componentes 
O Vault proporciona link em tempo real com os 
fornecedores, além de aprovação dos 
componentes e informação do status do ciclo de 
vida para toda equipe.

Gerenciamento de dados 
Ao armazenar todos os dados de projeto em um 
banco de dados, torna-se possível analisar e 
gerenciar os dados facilmente. O gerenciamento 
adequado de dados permite a revisão formal e o 
lançamento do controle de uma forma 
gerenciável.

Projetos dirigidos e colaboração 
Manter a integridade dos dados é uma 
preocupação quando se trabalha em colaboração. 
O Altium Vault ajuda na padronização e na 
automação de grande parte da documentação do 
processo, mantendo registros detalhados de 
mudanças, fornecendo uma plataforma para 
colaboração em tempo real de design PCI na 
mesma placa.

Gestão de infra-estrutura 
O Altium Vault oferece ao departamento de TI a 
capacidade de controlar completamente o 
ambiente de toda equipe de projeto. Você pode 
estabelecer e reforçar o fluxo de trabalho 
corporativo garantindo que cada membro da 
equipe esteja trabalhando no modelo correto e 
conectado com o banco de dados no Vault. 

Colocar o seu produto no mercado é um processo que vai além de 

simplesmente projetar uma placa, pois ele envolve muito mais 

pessoas do que apenas projetistas. Visando facilitar esse processo, 

o Altium Vault promete unificar os componentes da sua organização, 

para que você possa gerenciar os dados de fluxo de trabalho de sua equipe, de 

maneira segura e eficaz. Designers, gestores, responsáveis pelos contratos e parceiros de 

fabricação são capazes de aumentar a eficiência e lançar novos produtos no mercado com maior 

rapidez e menor custo. As organizações podem aumentar a produtividade e organização de projetos em 

colaboração, evitando a incerteza em torno de decisões sobre fornecedores e projetos para a fabricação.

O poder de seus componentes,
dados de projeto e fluxo de trabalho
na ponta dos dedos
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FUNCIONALIDADES

· Seguro e solução de hospedagem por 
conta própria: O Vault roda de maneira 
segura na sua rede, sob o controle do 
departamento de TI e pode ser instalado 
no servidor local ou data Center.

· Sistema centralizado para o 
gerenciamento e desenvolvimento dos 
componentes e informações dos 
fornecedores.

· Você pode reutilizar desenhos 
esquemáticos de outros projetos que já 
foram aprovados, característica que reduz 
ainda mais o tempo de oferta para o 
mercado e protege de eventuais erros.

· Acompanhamento do ciclo de vida do 
projeto, com controle de aprovações, 
versões, lançamentos e rastreabilidade de 
componentes.  

· Link com os principais fornecedores de 
componentes, assim como com o seu 
próprio banco de dados, proporcionando 
informações de preço e disponibilidade 
em tempo real.

· Serviços de gerenciamento de projetos e 
controle de versão fazem parte do Vault.

· Colaboração no projeto da PCI em tempo 
real.

· Team Configuration Center: Personaliza 
o nível de acesso dos usuários de sua 
equipe.

· Instalação no servidor de rede.


