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Dodanie TME jako dostawcy  
w Altium Designer  

Dzięki bezpośredniemu połączeniu do zasobów dostawcy, użytkownik 
może przeglądać całą bazę produktów TME z poziomu Altium Designer. 
Dane te, dostępne w czasie rzeczywistym, mogą zostać wykorzystane w procesie 
projektowym przy użyciu funkcjonalności Live Links to Supplier Data – pozwalającej 
przeszukiwać bazę danych dostawcy z poziomu Altium Designer i linkować dane TME (czy 
innego dostępnego dostawcy) do komponentów projektowych. 

Włączenie dostawcy TME w preferencjach 

By mieć dostęp do danych TME w programie, należy uaktywnić TME jako dostawcę, przez 
zaznaczenie przypisanego TME pola wyboru Enable na stronie Data Management – 
Suppliers okna Preferences (DXP » Preferences). 

Po zaznaczeniu TME w polu Available Suppliers, obok zostaną wyświetlone opcje TME. 
Pozwalają one na wprowadzenie klucza API1, wyboru kraju oraz waluty w jakiej będą 

                                                           
1
 Aby zdobyć klucz API należy kliknąć na „here” (widoczny na obrazku), zalogować się na stronie TME loginem 

i hasłem oraz skopiować uzyskany identyfikator do Altium. 
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prezentowane ceny. Poniżej można ustalić dodatkowe opcje wyszukiwania w bazie dostawcy 
oraz opcje importu parametrów – ustalanie ich widoczności czy zmiany prezentowanej 
nazwy. Ustawienia te są opcjonalne i nie ma potrzeby zmieniać domyślnych wartości. 

Jeśli, jako klient TME, posiadasz indywidualne ceny na produkty TME, powinieneś 
wprowadzić w opcjach klucz API, by dane pobierane z TME uwzględniały dostępne dla ciebie 
rabaty. By to zrobić, najpierw należy pobrać ze strony internetowej TME tymczasowy token. 
Dokonuje się tego przez kliknięcie linku here w polu TME Options, co powoduje przejście do 
strony TME. Należy zalogować się tam swoim loginem do konta TME, a następnie skopiować 
wygenerowany tymczasowy token. Następnie, w Altium Designer, należy kliknąć przycisk 
„…” obok pola API key. Zostanie otwarte okienko Temporary token to API key, w którym 
należy wkleić otrzymany token. Po kliknięciu OK, token zostanie zmieniony na wymagany 
klucz API. Od tej pory, dane pobierane z TME poprzez Altium Designer będą dostosowane do 
wybranego klienta TME. 

Zarządzanie dostawcą TME z poziomu Altium Vault Server 

Podczas zarządzania łańcuchem dostaw z poziomu Altium Vault Server, lista zatwierdzonych 
dostawców (Approved Suppliers) jest konfigurowana z poziomu, opartego o przeglądarkę 
internetową, interfejsu serwera Vault. Z poziomu zewnętrznej przeglądarki internetowej, 
połącz się z tym interfejsem (http://<NazwaKomputera>:<NumerPortu>), zaloguj się do 
serwera i przejdź do strony Suppliers. 

Zarządzanie listą zatwierdzonych dostawców może być przeprowadzone wyłącznie przez 
administratora tego serwera Vault. 

Kliknij nazwę dostawcy TME, by przejść do ustawień, które obejmują: 

 Włączenie / wyłączenie dostawcy, by był dostępny / niedostępny dla projektanta, 
podczas wyszukiwania danych od dostawców. 

 Częstotliwość odświeżania danych od danego dostawcy. 

Domyślnie, TME jest włączone do użycia, co jest sygnalizowane ikoną gwiazdki , 
z odświeżaniem danych raz na dzień. 

Altium Vault Server centralnie narzuca, którzy dostawcy mogą być używani w firmie. Jeśli 
jesteś podłączony do serwera Vault, lista dostawców na stronie Data Management – 
Suppliers okna Preferences będzie nieaktywna. Będzie to wyłącznie odzwierciedlenie 
centralnie zdefiniowanej listy. 

Jeśli masz jakieś pytania związane z podłączeniem TME jako dostawcy w Altium Designer oraz 
wykorzystaniem tych danych w projektach, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Altium, 
firmą Computer Controls: 

www.ccontrols.pl 

info@ccontrols.pl 
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