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Migrarea producătorilor auto către CATIA V5-6 R2014 (R24)
Începând cu luna noiembrie a anului 2014, producătorii auto din Europa, au
început procesul de migrare către nouă versiune CATIA V5 R24 cunoscută și sub denumirea
de CATIA V5-6 R2014.
Migrarea implică o serie de schimbări ce se vor propaga și în rețeaua de parteneri și furnizori.
Pentru a fi compatibili, aceștia trebuie să țină pasul cu nivelul software impus de producătorii
auto şi să migreze către noua versiune CATIA (R24).
CENIT oferă suport pentru instalarea
release-ului CATIA R24, precum şi
pentru migrarea sistemului de licenţiere
de la LUM la DSLS.
Call center (hotline):
Asistenţă în limba română / engleză /
germană, zilnic
Luni-vineri 8:00 - 17:00
Tel/Fax: 0332 430 571, support@cenit.ro

Managementul Memoriei RAM în CATIA V5 pentru utilizarea modulului Generative Drafting
Generarea vederilor 2D și a desenelor de detaliu necesită încărcarea completă a datelor 3D.
Din acest motiv, nivelul de alocare al memoriei RAM al stației de lucru crește semnificativ.
Dassault Systemes a pus la dispoziția utilizatorilor CATIA un articol în care prezintă modurile
eficiente de a gestiona erorile cauzate de insuficiența RAM în utilizarea modulului Generative
Drafting. Articolul conține și o serie de recomandări utile.

CATIA V5 - Administrarea Standardelor de Drafting
Este posibil să utilizați CATIA V5 / CATIA V6 cu Standardele implicite livrate cu pachetul de instalare a software-ului, însă
majoritatea companiilor își personalizează aceste Standarde ca să
satisfacă cerințele proprii sau cerințele clienților. În plus, companiile care lucrează cu mai mulți
OEM-ari trebuie să gestioneze Standarde multiple.
Dassault Systemes a pus la dispoziția utilizatorilor CATIA un articol în care prezintă pașii
necesari pentru a putea personaliza / crea Standardele de Drafting.

Managementul proiectelor si datelor CAD (AutoCAD, Inventor, SolidWorks, NX, CATIA)
Aveţi nevoie să regăsiți rapid și să reutilizaţi modele 3D şi desene din proiecte? Doriţi să gestionaţi mai ușor informațiile
de proiectare și inginerie? Vreţi să urmăriţi istoricul modificărilor şi a aprobărilor?
Soluţia software cenitSPIN vă ajută la organizarea, gestionarea și controlul tuturor datelor tehnice, precum și la o mai
bună comunicare între echipele de proiectare, inginerie, producţie, calitate, service, achiziţii şi vânzări.
Pentru mai multe informatii va puteti înregistra la webinar.

CATIA este disponibilă şi în cloud!
Arhitecţii societății LMN au ales platforma 3DEXPERIENCE în Cloud pentru o mai bună
colaborare între părţile implicate in proiect.
LMN consideră platforma ușor de instalat, distractiv de utilizat și puternică nu doar ca o platformă
de design, ci și un mediu de colaborare cu partenerii.
Testimonial client: "LMN Architects"

https://www.youtube.com/watch?v=Y_PdQsSUNyM

