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Verschillende functies worden in dit document aan de hand van voorbeelden 

doorgenomen.   

 

 

 

Vragen 
Als je na het lezen van de documentatie twijfels hebt over de procedure, neem dan 

contact op met Solid Edge Support van Enginia: 

Telefoon: 085-4891717 

support@enginia.nl  
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Informatie vooraf 
 

De Design Manager is sinds ST9 de vervanger van de oude Revision Manager. De lay-out 

is vernieuwd, er zijn nieuwe icoontjes gekomen en de functionaliteiten zijn uitgebreid. De 

bestaande functies vanuit de Revision Manager zijn nagenoeg onveranderd. 

 

Solid Edge maakt gebruik van verschillende bestanden die aan elkaar gelinkt zijn: 

- Op een 2D draft staan één of meerdere 3D samenstellingen of 3D parts. 

- Een 3D samenstelling is opgebouwd uit meerdere parts en subsamenstellingen 

- Een part kan een part-copy zijn van een ander part. 

- Een part kan gebruik maken van Inter-Part Copies uit een 3D samenstelling. 

 

Dit betekent dat Solid Edge bestanden niet zomaar met behulp van de Windows-

verkenner van de ene naar de andere map verplaatst of gekopieerd kunnen worden. 

Hiervoor is de Design Manager, waarmee het mogelijk is om alle onderlinge links op de 

juiste manier te behouden. In dit document worden aan de hand van voorbeelden 

veelvoorkomende acties doorgenomen.  

 

Het is goed om te weten dat bij het openen van een Assembly standaard eerst wordt 

gekeken of de naam van de gelinkte bestanden in de folder voorkomt waarin de 

Assembly op dat moment staat. Als het bestand in deze map niet gevonden wordt, dan 

wordt pas gekeken naar de bestandslocatie waar het gelinkte bestand eigenlijk zou 

moeten staan. Ditzelfde principe geld voor een Draft en de onderdelen of 

samenstellingen die hierop staan.  

 

De Design manager is te vinden op de volgende locatie: Windows Startknop > 

Programma’s > Siemens Solid Edge 2019 > Design Manager. Ook is de Design Manager 

te openen door dit in te typen in het zoekvenster naast de Windows Startknop. In de 

Windows-verkenner kunnen Solid Edge bestanden worden geopend door er op te klikken 

met je rechtermuisknop > ‘Open with Design Manager’. Vanuit Solid Edge kan geswitcht 

worden op het tabblad Datamanagement met de knop Design Manager, hiermee wordt 

het bestand in Solid Edge gesloten. In Design Manager is dan weer de mogelijkheid om 

terug te keren met de knop ‘Return to Solid Edge’. 
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Het kan zijn dat tijdens het gebruik van de Design manager het volgende venster 

verschijnt: 

 

 
 

Dit betekent dat één of meerdere van de toegevoegde folders die moeten worden 

doorzocht nog niet zijn geïndexeerd. Het indexeren van deze files is niet voor elke functie 

noodzakelijk, er kan dus zowel voor ‘Yes’ of ‘No’ worden gekozen. Uiteindelijk is het wel 

aanbevolen om de bestandslocaties voor Solid Edge bestanden toe te voegen aan de 

Windows Index. Sommige functies werken namelijk niet of niet goed als de bestanden 

niet geïndexeerd zijn.  

 

Action • Save As Voorbeeld 1 
 

Om een eerder gemaakt project met wat kleine aanpassingen nog eens te gebruiken, kan 

het project in zijn geheel gekopieerd worden. Hiervoor wordt de functie Save as gebruikt. 

Dit is de vervanger voor de Copy functie vanuit de Revision Manager. 

 

1. Open de draft waarop de samenstelling staat in de Design manager. Naast de 

draft worden dan ook de assembly en bijbehorende parts geladen. Deze zijn 

echter nog niet altijd allemaal zichtbaar omdat ze staan ingeklapt.  

2. Klik daarom op ‘Expand all’ en ‘Select all’. 

3. Als er van de parts en subsamenstellingen ook drafts zijn die mee gekopieerd 

moeten worden, gebruik dan ‘Where used’. Zo niet, ga dan door naar stap 5. 

(wanneer de bestandslocaties geïndexeerd zijn, dan worden de bijbehorende 

drafts al automatisch getoond in de lijst, ook dan kan worden doorgegaan naar 

stap 5) 
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4. Where used opent een nieuw venster waarin je de locaties selecteert waar gezocht 

moet worden naar de drafts. Standaard zijn de locaties waarin het project op dit 

moment staat al geselecteerd. Staan de tekeningen in een subfolder van één van 

deze mappen, zorg dan dat het vinkje bij ‘Include subfolders’ aan staat. Staan de 

drafts op een andere locatie, voeg deze locatie dan toe door middel van ‘Add’. In 

de ‘Process Options’ geef je aan op wat voor type documenten gezocht moet 

worden, laat alleen de drafts aangevinkt staan. Klik op ‘Next’ en ‘Finish’. De 

bijbehorende drafts zijn nu ook opgenomen in de lijst. Om ervoor te zorgen dat 

de drafts ook geselecteerd zijn klik je nogmaals op ‘Select all’. 

 

 
 

5. Klik op de Action ‘Save as’. Het veld ‘Action’ veranderd daarmee van Unchanged 

naar Save as. Het veld ‘New Filename’ en ‘New Location’ worden automatisch 

ingevuld op basis van de ‘Current Filename’ en ‘Current Location’. 
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6. De ‘New Location’ kan worden aangepast met de knop ‘Edit Path’.  

a. Optie 1: ‘Save files to single folder’: selecteer een folder of creëer een 

nieuwe folder. Klik op OK. Alle files worden dan in deze folder opgeslagen. 

 

 
 

b. Optie 2: ‘Maintain Folder Structure’: deze optie is interessant als 

bijvoorbeeld de onderdelen in submappen staan van de hoofdmap. Wil je 

deze mappenstructuur behouden op de nieuwe locatie, dan gebruik je dit. 

Bij ‘Source Root Location’ komt de hoofdmap te staan van het originele 

project. Bij ‘Target Root Location’ vul je de nieuwe locatie in.  
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Met replace all worden in dit geval de onderdelen die staan op de locatie: 

‘C:\Program Files\Solid Edge ST10\Training\Onderdelen’ opgeslagen op 

deze locatie: ‘C:\Users\Judith\Desktop\Test\Onderdelen’. 

7. Eventueel kan de ‘New filename’ of het ‘Document Number’ ook nog worden 

aangepast. Door te dubbelklikken op een van de velden kan hierin de aanpassing 

worden gedaan. 

8. Klik op ‘Perform Actions’ om de bovengenoemde acties uit te voeren.   

 

Action • Save As Voorbeeld 2 
 

Bij het gebruik van projectnummers in de Filenames of Locations zal met een Save as 

actie dit projectnummer gewijzigd moeten worden. Het nieuwe project heeft namelijk 

weer een eigen nummer. Om te voorkomen dat je dit voor elke file apart moet aanpassen 

volg je onderstaande stappen. 

 

1. Open de draft waarop de samenstelling staat in de Design manager. 

2. ‘Expand all’ en ‘Select all’. 

3. Gebruik eventueel ‘Where used’. (zie ‘Save As Voorbeeld 1’ voor meer uitleg 

hierover) 

4. Klik op de action ‘Save as’. 

5. In dit voorbeeld is te zien dat het projectnummer zowel in de file locations als in 

de filenames  is gebruikt. 

6. Klik op ‘Replace’ in de Edit groep. (Let op! Er zijn twee Replace knoppen. De 

replace in de Edit groep gebruik je om tekst te replacen. De replace uit de actions 
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groep kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een part in een samenstelling te 

replacen voor een ander part) 

 

 
 

7. Vul bij ‘Find what’ het huidige projectnummer in. Vul bij ‘Replace with’ het nieuwe 

projectnummer in. Selecteer vervolgens ‘Replace all’ en sluit het replace venster. 

 

 
 

8. Zowel de File Locations als de Filenames zijn nu aangepast. Klik op ‘Perform 

Actions’ om bovengenoemde acties uit te voeren.  

9. Als de nieuwe projectmap nog niet bestaat, dan wordt de volgende melding 

getooond: ‘One or more destination folders do not exist, would you like them to 

be created?’. Selecteer Ja en hiermee wordt het proces voltooid.  

 

Action • Save As Voorbeeld 3 
 

Bij het kopiëren of verplaatsen van een project naar één bestandsfolder kan er een 

foutmelding naar voren komen. Dit voorbeeld laat zien wat gedaan kan worden om de 

foutmelding op te lossen.  

 

1. Grinder1-2017001.asm is geopend in de Design manager. Door middel van 

‘Expand All’ en ‘Select All’ zijn alle files geselecteerd. De action is op ‘Save As’ 

gezet.  
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2. Hierna is ‘Edit Path’ geselecteerd en is gekozen voor de optie ‘Save Files To Single 

Folder’. Met de knop ‘New Folder’ is een nieuwe map (2017089) op het 

bureaublad gekozen. Met OK is deze map aangemaakt.  

 

 
 

3. Zodra nu op ‘Perform Actions’ wordt geklikt, komt de volgende foutmelding naar 

voren:  

 

 
 

Deze melding geeft aan dat de dataset die gekopieerd moet worden dubbele data 

bevat. Met de volgende stap kan worden achterhaald wat precies het probleem is.  

4. Selecteer ‘Find’ (in de Edit groep) en voer de naam in van het onderdeel uit de 

foutmelding. 
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5. Met ‘Find Next’ kunnen de resultaten worden getoond die de opgegeven tekst 

bevatten. Na alle resultaten te hebben doorlopen kan worden geconcludeerd dat 

het onderdeel drie keer is gebruikt in deze samenstelling. Dit hoeft natuurlijk geen 

probleem te zijn. Maar het valt op dat het part is gelinkt naar twee verschillende 

bestandslocaties. De eerste twee resultaten komen uit de map ‘Onderdelen’, het 

derde resultaat uit de map ‘Onderdelen 2’. Met ‘Perform Actions’ zou dus 

dataverlies optreden, want de drie parts moeten volgens de actie naar een zelfde 

map worden gekopieerd. In een map kunnen geen twee bestanden met dezelfde 

naam bestaan, dus er zou een part verloren gaan. Daarom moet dit probleem 

eerst worden opgelost. 

6. Zoek uit of het daadwerkelijk dezelfde parts zijn, of dat ze alleen per ongeluk 

dezelfde naam hebben. Selecteer het part uit de eerste folder en klik op ‘Preview’. 

Vergelijk de afbeelding en de File Properties met de Preview van het part uit de 

andere folder. Kies daarna optie a of optie b. 
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a. Gaat het om identieke parts, dan is het niet nodig om beide bestanden 

mee te nemen in de Save as actie. Selecteer het onderdeel uit de 

afwijkende map. Klik op ‘Clear Action’ om dit onderdeel niet mee te 

nemen. Omdat Solid Edge altijd eerst in de folder kijkt of de naam van het 

part daar voorkomt, zal dit niet leiden tot missing files. 

b. Gaat het om verschillende parts, dan zal de New Filename of de New 

Location (of beide) van de onderdelen aangepast moeten worden. 

Selecteer het onderdeel uit de afwijkende map en dubbelklik op de velden 

New Filename of New Location om dit aan te passen. Om de New 

Filename aan te passen kan ook ‘Edit Path’ worden gebruikt om 

bijvoorbeeld een subfolder te kiezen.  

7. Vervolgens kan zonder problemen op ‘Perform Actions’ worden geklikt. 

 

Tip:  

Als deze foutmelding regelmatig voorkomt is het raadzaam om de gehele dataset te 

controleren met behulp van de functies ‘Duplicate Names’ of ‘Find Duplicates’. Deze 

functies worden verderop in deze handleiding toegelicht.  

 

Action • Redefine Links Voorbeeld 1 
 

Doordat Solid Edge gebruik maakt van links tussen bestanden, kan het wijzigen van de 

naam van een map (bijv. met Windows-Verkenner) tot gevolg hebben dat er broken links 

ontstaan. Ook naamswijzigingen van samenstellingen kunnen broken links tot gevolg 

hebben. In dit voorbeeld bekijken we hoe je dit op kunt lossen.  

 

In het voorbeeld worden de volgende mappen gebruikt: 

• ..\Training\10 – Onderdelen 

• ..\Training\20 – Subsamenstellingen 
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• ..\Training\30 – Hoofdsamenstellingen 

 

De naam van de onderdelen map was eerst ‘..\Training\11 – Onderdelen\’ en is met 

Windows-Verkenner gewijzigd, waardoor bij het openen van een samenstelling uit één 

van de andere mappen, de parts (die in de onderdelen-map staan) niet meer gevonden 

worden. Om te voorkomen dat je al deze links per assembly (m.b.v. ‘Repair Missing Files’) 

moet gaan herstellen, kun je dit met ‘Redefine Links’ automatiseren. In één bewerking 

kunnen alle links in beide samenstellingsmappen gewijzigd worden naar de juiste 

onderdelenmap. 

 

Probeer het eerst uit met een klein aantal mappen en controleer het resultaat voordat je 

met de complete server aan de gang gaat. 

 

1. Start de Design Manager op.  

2. Selecteer vervolgens Tools > ‘Redefine Links’. Het volgende venster verschijnt: 

 

 
 

3. Type onder ‘Current link path’ het volledige pad van de oude locatie. Type onder 

‘Redefine link path to’ het volledige pad van de nieuwe locatie.  

4. Klik vervolgens op ‘Next’, waarna het volgende venster verschijnt: 
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5. Zoek in het linker gedeelte de mappen op waarin bestanden met ‘foute’ links 

staan en voeg deze d.m.v. ‘Add’ toe aan de lijst aan de rechterkant. 

6. Onder de knop ‘Process Options’ wordt aangegeven welk type bestanden 

doorzocht moeten worden. Zorg ervoor dat dit als volgt staat ingesteld: 

 

 
 

7. Klik op ‘OK’ om de ‘Process Options’ te sluiten en klik op ‘Next’.  
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8. Hierna verschijnt dit scherm: 

 

 
 

9. Controleer de paden en klik op ‘Next’, waarna de bewerking wordt gestart.  

 

 
 

10. Als alle bestanden zijn doorlopen kan er d.m.v. ‘View’ in de log-file worden 

gekeken welke bestanden en links hersteld zijn.  
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Action • Redefine Links Voorbeeld 2 
 

Redefine links kan ook worden gebruikt voor een enkele assembly. In dit voorbeeld is 

Subsamenstelling1.asm gebruikt. Deze samenstelling bevat de onderdelen Part1.par en 

Part2.par. Het onderdeel Part2.par heeft een Inter-Part Copy link naar Part1.par. 

 

 
Deze link wordt opgeslagen in de samenstelling. Wanneer in de verkenner de naam van 

de samenstelling wordt gewijzigd, dan is Part2.par zijn link naar part1.par kwijt.  

 

Subsamenstelling1.asm is nu in de verkenner gewijzigd naar Subsamenstelling2.asm. 

Zoals te zien is in onderstaande afbeelding staat de link nog steeds verwezen naar 

Subsamenstelling1.asm.  

 

 
 

Om de link te verwijzen naar de nieuwe assembly volg je onderstaande stappen.  
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1. Start de Design Manager op.  

2. Selecteer vervolgens Tools > Redefine Links. Het volgende venster verschijnt: 

 

 
 

3. Type onder ‘Current link path’ het volledige pad van de oude locatie, inclusief de 

naam van de assembly. Type onder ‘Redefine link path to’ het volledige pad van 

de nieuwe locatie, inclusief de naam van de assembly.  

4. Klik vervolgens op ‘Next’, waarna het volgende venster verschijnt: 
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5. Zoek in het linker gedeelte het bestand op met de ‘foute’ link staan en voeg deze 

d.m.v. ‘Add’ toe aan de lijst aan de rechterkant. 

6. Onder de knop ‘Process Options’ wordt aangegeven welk type bestanden 

doorzocht moeten worden.  

7. Klik op ‘OK’ om de ‘Process Options’ te sluiten en klik op ‘Next’.  

8. Hierna verschijnt dit scherm: 

 

 
 

9. Controleer de paden en klik op ‘Next’, waarna de bewerking wordt gestart.  
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10. D.m.v. ‘View’ kan in de log-file worden gekeken wat het resultaat is van de 

redefine links actie.  Zoals te zien in onderstaande afbeelding, is de link nu weer 

verwezen naar de juiste assembly.  

 

 
 

Action • Revise Increment Name  
 

Vanaf Solid Edge 2019 is de functie ‘Revise’ niet meer beschikbaar in de Design Manager. 

De action Increment Name (voorheen ook al aanwezig) doet in combinatie met Save As 

hetzelfde. Uitzondering hierop is wanneer je werkt met Solid Edge Data Management, 

dan is Revise wel beschikbaar. 

 

Wanneer je een onderdeel of hele samenstelling moet reviseren, dan kan je daarvoor 

Increment Name gebruiken. Deze actie veranderd zowel het Revision Number als de New 

Filename. Let op dat Increment Name is uitgegrijsd totdat een actie als Save As of 

Rename is geselecteerd. Hiermee maak je dus zelf de keuze of het originele document 

moet worden aangepast, of dat juist een kopie moet worden gemaakt.  

 

Increment Name houdt rekening met wat is ingesteld in de Options. De Revision 

Delimiter geeft aan wat het scheidingsteken is tussen de Filename en het stukje wat 

aangeeft om welke revisie het gaat. Als Starting revision value kan bijvoorbeeld worden 

gekozen voor A of 1.    
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Let er op dat als in de benaming ‘Grinder-1’ staat, dit door de actie ‘Increment Name’ zal 

worden aangepast naar Grinder-2. (Ook al staat de Starting revision value op A) Wanneer 

in de benaming van files veel gebruik wordt gemaakt van het - teken, dan kan als 

Revision Delimiter beter een ander teken gekozen worden. 

 

In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van Case1-2017034-A.par, dit part moet 

gereviseerd worden. Het wordt nu gebruikt in Grinder1-2017034-A.asm. Van Case1-

2017034-A.par is ook een draft, Case1-2017034-A.dft.  

 

1. Open de gewenste samenstelling in de Design Manager. 

2. Selecteer het onderdeel welke gereviseerd moet worden.  

3. Klik op ‘Where Used’. Geef de map op waar gezocht moet worden naar een 

bijbehorende draft. Klik op Next > Finish. 

4. Selecteer nu zowel het part als de bijbehorende draft en klik op de Action ‘Save 

as’. Nu wordt de Action ‘Increment Name’ ook beschikbaar. Klik hierop. Hiermee 

blijft de Action van dit onderdeel en de draft op ‘Save As’ gezet. De Action van de 

samenstelling wordt op ‘Update Document’ gezet. Verder wordt in de New 

Filename de letter A verhoogd naar B en ook de Revision Number veranderd van 

A naar B.  

5. Klik op ‘Perform Actions’ om bovengenoemde acties uit te voeren.  
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Tip 1: 

In de Solid Edge Options, tabblad Manage staat een optie ‘Automatically revise or copy 

drawings that use the selected 3D document’. Wanneer deze optie is aangevinkt en je 

selecteert een part om te reviseren, voert Design Manager automatisch een Where Used 

actie uit op de locatie die is ingesteld in FastSearchScope.txt. Stap 3 uit dit voorbeeld is 

dan niet meer nodig.  

 

In de FastSearchScope.txt wordt dus de algemene locatie voor alle tekeningen 

aangegeven. Om dit te laten werken, moet deze locatie wel zijn geïndexeerd.  
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Tip 2: 

Wanneer een Revision Number van A direct naar C moet worden veranderd, klik dan een 

tweede keer op de Action Increment Name. Dit veranderd ook zowel de Revision Number 

als de New Filename.  

 

Search • Duplicate Names  
 

Met de Design Manager kunnen bestandslocaties gecontroleerd worden op dubbele 

bestandsnamen. Gebruik hiervoor de functie Duplicate Names. 

 

1. Allereerst moet worden aangegeven welke locaties gebruikt worden voor de Solid 

Edge bestanden, de ‘Vault Definition’. Dit wordt gedaan in de FastSearchScope.txt. 

Dit bestand staat standaard op de volgende locatie: C:\Program 

Files\Siemens\Solid Edge 20**\Preferences. Het kan ook op de server worden 

geplaatst. In de Solid Edge Options, tabblad Manage geef je dan aan waar het 

bestand staat. Voeg in de FastSearchscope.txt alle mogelijke bestandslocaties toe. 

 

 
 

2. Open de Design Manager en ga naar het tabblad Tools. Klik op ‘Duplicate Names’. 

Design Manager gaat nu de bestandslocaties die bepaald zijn in de 

FastSearchScope.txt na op dubbele bestandsnamen.  
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3. Het resultaat kan worden bekeken door middel van ‘View’. In de log file is te zien 

welke paden zijn geanalyseerd. Verder staat per Duplicate Filename gespecificeerd 

op welke locaties dit bestand is gevonden, wat de bestandsgrootte is en wie het 

bestand het laatst heeft aangepast. Deze logfile kan gezien worden als een 

hulpmiddel om de bestandslocaties op te schonen. 

4. Als de bestandslocaties uit de logfile worden vergeleken met de opgegeven 

bestandslocaties in de FastSearchScope.txt dan is daar een verschil te zien. Het 

pad C:\Users\Judith\Desktop\2017001 is niet geanalyseerd. Dit heeft te maken 

met de Windows Indexering. Als we de Windows Indexeringsopties openen, dan is 

te zien dat deze locatie ook niet geïndexeerd is. Om ‘Duplicate Filenames’ goed te 

laten werken moeten de bestandslocaties dus zowel zijn toegevoegd aan de 

FastSearchScopte.txt als aan de Windows Indexering.  
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Assistant • Find Duplicates 
 

Om van specifieke bestanden te bekijken of er duplicaten van zijn kan gebruik gemaakt 

worden van de functie Find Duplicates. Het systeem doorzoekt hiermee de opgegeven 

Vault vanuit de Solid Edge Options. Als er geen vault is opgegeven dan wordt de hele 

Windows Index doorzocht.  

 

1. In de Design Manager is Grinder1-2017034-A.asm geopend. Met ‘Expand All’ en 

‘Select All’ zijn alle files uit deze assembly geselecteerd. 

2. Klik op ‘Find Duplicates’ uit de Assistant groep op het Home tabblad.  

 

 
 

Wanneer de geopende bestanden zich in een map bevinden die niet is 

geïndexeerd dan komt onderstaande melding naar voren. Zorg er dus dat de 

folders zijn toegevoegd aan de Windows Index. 

 

 
 

3. Find Duplicates opent een nieuw venster. Aan de linkerkant zie je een overzicht 

van de geselecteerde files met daarachter de hoeveelheid Duplicates die zijn 

gevonden binnen de opgegeven Vault.  

 

 
4. Wanneer een onderdeel aangeklikt wordt dan zie je aan de rechterkant bovenin 

de eigenschappen van dit onderdeel. Daaronder staat een lijst met mogelijk 

gevonden duplicaten.  
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a. De ranking laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het een Duplicaat betreft.  

b. Vetgedrukte properties zijn overeenkomend.  

c. Naast het vergelijk van properties als Document Number en Revision 

Number wordt bekeken of er een Geometry Match is. 

d. Wanneer er geen duplicaten zijn gevonden voor een onderdeel dan wordt 

dit aangegeven met een groen vinkje.  

 
5. Als een van de gevonden duplicaten eigenlijk gebruikt had moeten worden in 

deze assembly, selecteer dan het duplicaat en klik op ‘Replace’. Er komt dan een 

Replace icoontje voor het duplicaat te staan. Met ‘Reset’ kan dit weer ongedaan 

gemaakt worden.  

 

 
 

6. Loop de rest van de files na en bepaal of er nog meer files vervangen moeten 

worden. Klik vervolgens op ‘Finish’.  

7. Het action veld van de onderdelen komt dan op ‘Replace Document’ te staan, 

eventuele bovenliggende assemblies krijgen de action ‘Update Document’. 

 

 
 

8. Klik op ‘Perform Actions’ om bovengenoemde acties uit te voeren.  

 



 

Design Manager 

   25 

Assistant • Pack & Go 
 

Om een project met een klant of met de support van Enginia te delen kan heel mooi 

gebruik gemaakt worden van Pack & Go. Hiermee kunnen alle gerelateerde bestanden in 

een zip-file opgeslagen worden. De functie is beschikbaar in de Design Manager, maar 

ook in Solid Edge. In Solid Edge vind je de functie in het Application Menu, tabblad Share.  

 

 
 

Dit document gaat over de Design Manager dus vandaar dat we het gebruik vanuit de 

Design Manager laten zien.  

 

1. Open het project wat je wilt delen in de Design Manager. 

2. Klik op ‘Pack and Go’. 
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3. Als er nog aanvullende bestanden moeten worden meegenomen, selecteer dan 

‘Include Drawings’ en/of ‘Include simulation results’. 

4. Maak de keuze voor ‘Copy all files to single folder’ of ‘Maintain folder Structure’.  

5. Kies onderin of de bestanden in een map moeten worden opgeslagen of dat het 

moet worden opgeslagen in een zip file. Voor het versturen van de bestanden is 

de optie ‘Save to zip file’ handig. Je houdt dan één bestand over wat in de mail 

kan worden ingevoegd. Als het bestand te groot is als bijlage voor de mail dan 

kan het met behulp van WeTransfer worden verstuurd.  

6. Browse om de locatie te bepalen waar het zip bestand moet worden opgeslagen. 

7. Klik op Save. Nadat alles is opgeslagen verschijnt onderstaande melding.  

 

 
 

8. Klik op OK. De locatie waar de bestanden zijn opgeslagen wordt nu geopend in de 

Windows Verkenner.  

 

Let op: 

- Als je documenten met een Released status gebruikt voor de Pack & Go actie, dan 

krijgen deze documenten de status Available. 

- ‘Include drawings’ neemt alleen drafts mee die in dezelfde map of in een 

onderliggende map staan. Drafts die op een andere locatie staan worden niet 

meegenomen. 
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