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        TECHNICKÁ KONFERENCIA

Pro/TEK 2017

semináre sú súčasťou konferencie



6. októbra 2017 | Hotel SITNO - Vyhne

Pozývame vás na odborné semináre zamerané na novinky v oblasti CAE – Altair seminár a Thingworx - Priemysel 4.0/IoT seminár. Radi by sme vám 

sprostredkovali zaujímavé informácie a tak pomohli pri nasadení týchto technológii vo vašich spoločnostiach. Na seminároch sa teoreticky a aj prakticky 

oboznámite so základnými princípmi, možnosťami a aplikáciou technológií. Tiež budete mať možnosť na praktických príkladoch vyskúšať si nasadenie týchto 

technológii v praxi. Tešíme sa na stretnutie s Vami.  
Kolektív IPM Solutions.

Miesto seminárov

Základné informácie
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Hotel SITNO, Vyhne - štvorhviezdičkový kongres - wellness - 
spa, ktorý sa nachádza v rázovitej obci Vyhne, v malebnom 
prostredí Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. 
Moderné kongresové centrum pozostávajúce zo šiestich 
kongresových priestorov, je prispôsobené náročným 
požiadavkám biznis klientely.

Hotel SITNO - kongres, wellness, spa
Vyhne č.103
966 02 Vyhne
tel.: 0908 920 016, 045 / 677 2187
fax: 045 / 677 2292
e-mail: recepcia@hotelsitno.sk
web: www.hotelsitno.sk

Program Altair seminára Program ThingWorx
Priemysel 4.0 / IoT seminára

Piatok, 6. 10. 2017 - Kongresová sála K1

09:00 Altair - prehľad portfólia produktov

09:30 solidThinking Inspire - výkonný optimalizačný
 nástroj

10:00 Praktické použitie Altair produktov

10:30 Prestávka

Piatok, 6. 10. 2017 - Kongresová sála K2

11:00 Altair - riešenia pre additive manufacturing

11:30 Workshop - solidThinking Inspire

12:15 Ukončenie workshopu - presun do K1

Piatok, 6. 10. 2017 - Kongresová sála K1

11:00 Priemysel 4.0 / IoT - prepojenie digitálneho
 a fyzického sveta

11:20 Inteligentné prepojené výrobky (SCP)

11:40 Inteligentné prepojené operácie (SCO)

12:00 ThingWorx - príklady implementácie
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Informácie o seminároch

Partneri seminárov

Podmienky registrácie

 Účasť na seminároch je bezplatná. Kapacita kongresového centra je obmedzená. 

 Registrácie budú vybavované v poradí, v akom budú prichádzať. 

 Elektronickú verziu registračného formulára nájdete na stránke www.ipmsolutions.sk/altair-iot-register

  V rámci seminárov je zabezpečené: účasť na prednáškach seminárov, praktické cvičenia (workshop), 
 občerstvenie, parkovanie, internet.

 
 Záväzne si objednávame účasť na seminároch pre   osôb.

 Vyplnením formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
 v znení neskorších predpisov.
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Registračný formulár na semináre Altair, ThingWorx - Priemysel 4.0 / IoT

Organizátor seminára

IPM SOLUTIONS, s.r.o.
Kamenná 11
080 01 Prešov

Kontaktná osoba

Mária Švelková
IPM Solutions, s.r.o.
A. Kmeťa 9, 010 01 Žilina
tel.: 041 507 47 11
fax: 041 507 47 22
e-mail: svelkova@ipmsolutions.sk

Navštívte náš Facebook.

Registrácia je záväzná

Vyplnený registračný formulár zašlite najneskôr 
do 30.09.2017. Registračný formulár nájdete na 
strane č. 3 alebo na internete 
www.ipmsolutions.sk/altair-iot-register.

Meno a priezvisko:

Spoločnosť:

Adresa:

E-mail:Telefón:

Pozícia vo firme:


