
 V spolupráci s PTC Vás pozývame na odborný seminár

„Budúcnosť dizajnu a konštruovania“ 
ktorý sa uskutoční 2. apríla 2020 v Žiline.

V dnešnej dobe už nikto nepochybuje o výhodách dizajnu a konštruovania v Creo. V podstate akýkoľvek 
výrobok môže byť navrhnutý v Creo a v ďalších SMART PTC produktoch. Záleží len na správnom využívaní 
nástrojov, ktoré zjednodušia Vašu prácu, aby Vás nevyčerpávala, ale aby ste ju zvládali elegantne a rýchlo. 
Príďte medzi nás a získajte nové nápady na zvýšenie efektivity Vášho konštruovania využitím tých správnych 
nástrojov. Ukážeme Vám novinky a pokrokové trendy v konštruovaní, možnosti optimalizácie dizajnu, 
inteligentné konštruovanie v zmysle stratégie Priemysel 4.0 a ešte oveľa viac.

NADÁCIA POLIS
Mariánske námestie 31 
010 01 Žilina 

2. apríla 2020
09:00 - 15:00 hod.

Miesto Termín

2. apríla 2020 - prezentačná sála 1. poschodie

08:30 - 09:00 Prezencia účastníkov

09:00 - 09:10 Otvorenie seminára - Ing. Martin Pollák

09:10 - 09:30  Vývoj výrobku a Digitálna transformácia
 Ako využiť najnovšie technológie IoT, AR, AI, cloud, atď. v práci konštruktéra
 /Ing. Martin Pollák/

09:30 - 10:15 Creo 7.0 - novinky a pokrokové trendy v konštruovaní
 Prehľad vybraných TOP noviniek v najnovšej verzii Creo 7.0
 /Ing. Dušan Serenča/

10:15 - 10:45 Creo 7.0 Multibody - flexibilný a efektívny návrhu súčiastok
 Efektívne rozdelenie súčiastok na viacero samostatných častí
 /Ing. Dušan Urgela, PhD./

10:45 - 11:15 Prestávka

11:15 - 11:30 Optimalizácia služieb v IPM Solutions
 Nové možnosti poskytovania služieb pre zákazníkov
 /Ing. Tibor Jačmeník/

11:30 - 12:00 Creo MBD (3D výkresy) - revolúcia v tvorbe dokumentácie
 Jednoduchší prístup k užitočným výkresovým informáciám
 /Ing. Marek Maliňak/

12:00 - 12:10 Bezpečnostné značky - novinka v ProTools
 Užitočná novinka v ProTools 6.0
 /Ing. Dušan Urgela, PhD./

12:10 - 12:50 Automatizácia NC programovania
 Zvyšovanie produktivity programovania pomocou vedomostnej bázy (KB) a umelej inteligencie (AI)
 /Ing. Július Vachmanský/

13:00 - 14:00 Obed v reštaurácii Pilsner restaurant

14:00 - 14:15 Subscription a jeho dopady
 Ako nás Subscription ovplyvnil za uplynulé 2 roky
 /Ing. Peter Laťák/

14:15 - 14:45 Porovnanie simulačných CAE nástrojov
 Creo Simulation LIVE / Creo Simulation / Altair SimSolid
 /Ing. Dušan Serenča/

14:45 - 15:00 Windchill – procesná podpora konštruovania
 Ako môže databáza pomôcť pri zabezpečení firemných štandardov a fungujúcich procesov
 /Ing. Rastislav Bilko, Ing. Marek Maliňak/

15:00 Ukončenie seminára - vylosovanie výhercov vecných cien - Ing. Martin Pollák

(www.ipmsolutions.sk/cadregister2020/) (www.ipmsolutions.sk/cadlogin2020/)

Zúčastnite sa seminára osobne a získajte hodnotné vecné ceny.
Po skončení seminára budú vylosovaní viťazi vecných cien. 

Nemôžete sa zúčastniť seminára osobne? Prihláste sa pre sledovanie seminára
prostredníctvom živého prenosu (Live Stream) z pohodlia Vášho PC. 

SPOZNAJ, POCHOP, ROZVÍJAJ

solutions

®

Seminár je určený všetkým súčasným aj budúcim užívateľom CAD aplikácií.

solutions

®

Budúcnosť dizajnu
 a konštruovania

2. apríl 2020

svelkova@ipmsolutions.sk

041 507 47 11

IPM Solutions, s.r.o., Kamenná 11, 080 01 Prešov. Tel: 041/507 47 11, mail: obchod@ipmsolutions.sk

Pre viac informácií 

nás kontaktujte na

Zaregistrujte sa TU

http://www.ipmsolutions.sk/cadregister2020/
http://www.ipmsolutions.sk/cadlogin2020/
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