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Ştiri OEM
OEM MTB (MAN Truck & Bus) a stabilit în iulie, migrarea către o nouă versiune CATIA. Planificarea utilizării CATIA V56R2014SP04HF25 (R24SP4HF25) a fost programată începând cu data de 06.07.2015.
La momentul în care acest newsletter a fost lansat, procesul de implementare al noului release CATIA a fost finalizat cu
succes.
Pentru informații detaliate, vă rugăm să contactați:
MAN Truck & Bus A
Engineering Architecture Truck & Bus
Process & Methods PLM
Dachauer Straße 667
80995 Munchen
Telefon: +49.89.1580-97269
Fax: +49.89.1580-915143
www.mantruckandbus.com
Porsche a continuat până în data de 25.04.2015 utilizarea V5-6R2014SP1HF51. Începând cu 14.08.2015, OEM a decis
migrarea la o nouă versiune CATIA (V5-6R2014SP1HF59).
Versiuni actuale CATIA utilizate de OEM

Importanţa şi gestionarea BOM-ului
Într-un mediu colaborativ, fluxul de informaţie actualizată, reprezintă cheia către succes.
Descoperiţi într-un Whitepaper importanța BOM-ului, precum şi cum puteţi asigura accesul securizat la informaţia
actualizată, cu ajutorul soluţiei cenitSPIN.
Completaţi acum forumularul pentru a primi Whitepaper-ul!

O nouă abordare în proiectare pentru inginerii mecanici
CATIA on Cloud este o soluție accesibilă, care elimină costurile cu echipamentele hardware și investiția inițială pentru
punerea în aplicare. Astfel, designerii și inginerii dvs. se pot concentra pe elaborarea de proiecte inovatoare, nemaifiind
nevoiţi să irosească timp cu administrarea sistemelor și a datelor.
Vizualizaţi video

FASTSUITE Edition 2 – noul software pentru SMART Manufacturing
Cu platforma software FASTSUITE Edition 2, companiile pot defini, programa, simula şi optimiza o varietate de procese
de prelucrare pentru sheet metal.
Într-un singur mediu de lucru 3D, software-ul combină simularea şi programarea offline, cu crearea de layout-uri
necesare producţiei, oferind astfel, o soluţia perfectă, atât pentru utilizatorii finali, cât și pentru integratorii de sisteme.
Noul FASTSUITE oferă soluţia ideală pentru diverse tehnologii precum: Spot Welding, Arc Welding, Stud Welding, Roller
Hemming, Laser Cutting, Water Jet Cutting, Laser hardening, Impact, Press line simulation,...
Mai multe informații despre FASTSUITE Edition 2

Testimonial Client
,,Utilizatorii au avut doar experiențe pozitive cu ENOVIA V5 și sunt dornici de a extinde colaborarea la noi nivele cu V6.
Soluția ne oferă tot ce avem nevoie pe o platformă unică.’’
Markus Pöllä ,Development Manager, Skanska Finland

Provocare
Datorită gamei diverse de proiecte unice, Skanska Finland are nevoie de o prognoză cât mai exactă şi de o monitorizare
permanentă a acestora.
Soluție
Skanska Finland migrază de la Enovia V5 la ENOVIA V6, consolidând şi îmbunătăţind astfel, păstrarea proprietăţii
intelectuale.
Beneficii
ENOVIA oferă o vizibilitate mai bună la diferite etape ale proiectelor, asigurând astfel, un control eficient al costurilor şi
luarea unor decizii pertinente, într-un timp mai scurt. Controlul proiectului cu V6 garantează astfel, creșterea eficienței
și productivitatea.
 SKANSKA Case Study

Transportation & Mobility Solutions Experience Forum
Marți, 8 decembrie 2015 - MARRIOTT HOTEL București
Fiți alături de CENIT și Dassault Systèmes, la Hotel Marriott, în data de 8 decembrie 2015.
Descoperiți într-un seminar informativ, soluția 3DEXPERIENCE Platform - pentru optimizarea proceselor de dezvoltare şi
fabricație. Aflați cum puteți accelera inovaţia, reducând în acelaşi timp costurile şi devenind mai competitivi.
Nu ratați șansa de a experimenta cele mai inovative soluții din industrie alături de noi, la Transportation & Mobility
Solutions Experience Forum!

