
 
Hogyan tud a cége még többet beszállítani az autóiparba? 

Különleges tájékoztató az autóipari beszállítók cégvezetői számára 
 
Ezzel a címmel tartott különleges rendezvényt a graphIT Kft. 2012. szeptember 11-én a 
Hungaroringen, a Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrumban. A program telt házas lett, 
ugyanis jelentős autóipari beszállító cégek vezetői tartották fontosnak a részvételt. 
 
A rendezvény egyik „csemegéjét” egy illusztris vendég adta: Alan Peasland, a Red Bull Racing 
Forma 1-es csapat számítógépes tervezési részlegének vezetője, aki a Siemens és a Red Bull Racing 
stratégiai együttműködése miatt vállalta, hogy szoros időbeosztásából szakít időt egy egyórás 
prezentáció tartására. Belső forrásból tudjuk, hogy a Siemens világszerte évente háromszor veheti 
igénybe a Red Bull Racing közreműködését, és idén ezen alkalmak közül az egyik a magyar 
graphIT Kft. rendezvénye volt. 
 

Átrendeződik a PLM piac... Ki marad bent? 
 

Így szólt a rendezvény mottója, és ezt a témát járták több oldalról körül a tömör, lényegre törő 
előadások is.  

 
Hermann Kaineder, a Siemens Industry Software vezérigazgatója, angol nyelvű bevezetőjében a 
többi között utalt a Siemens szlogenjére: „Okosabb döntések, jobb termékek”. Kifejtette, hogy a 
Siemens PLM termékeinek az a fő küldetése, hogy ehhez segítsék hozzá a felhasználókat. 
 
Sallay Péter, a graphIT Kft. ügyvezető igazgatója röviden bemutatta az idén 15 éves cégét. 
Kiemelte annak fontosságát, hogy az autóipari beszállítók készen álljanak a hatalmas változásokra, 
amelyeken az autóipar napjainkban mind technológiailag, mind pedig üzleti folyamatok 
szempontjából keresztülmegy. Neves autógyártók cserélték le korábbi CAD/CAM/PLM 
rendszereiket Siemens megoldásokra, amely változás a beszállítókat is jelentősen érinti. 
 
Fehér Tamás, a graphIT Kft. értékesítési igazgatója elmagyarázta, hogy a járművek egyre növekvő 
összetettsége és a változó gazdasági körülmények arra kényszerítik az autógyártókat, hogy 
lecseréljék a jelenlegi PLM alkalmazásaikat a piacon létező legjobbra. A mai megnövekedett 
komplexitás ellenére is elengedhetetlen ugyanis számukra, hogy képesek legyenek megfelelően 
kézben tartani a járműveket, és egyre rövidebb piacra kerülési idő mellett biztosítani a megfelelő 
minőséget. 
 
Az elmúlt időszak legérdekesebb híre, hogy Siemens CAD/CAM/PLM technológiájára váltott több 
neves autóipari konszern, a többi között a Daimler (Mercedes), a Volkswagen csoport (VW, Audi, 
Skoda), a Nissan, a Chrysler és az Aston Martin. A tendencia várhatóan folytatódik, mert a német 
autóipari cégek felülvizsgálják eddigi PLM megoldásaikat, és a gyártásban ma is aktívan jelen lévő 
Siemens megoldások egyre több más autógyártónál megjelennek. 
 
Ezek a változások pedig jelentősen érintik az autóipari vállalatok beszállítói hálózatát is, így minden 
beszállító cégnek érdemes információt kérnie bármilyen PLM beruházás előtt, hogy az adott 
megoldás alkalmas lesz-e a kommunikációhoz. 
 
A legnagyobb felhasználó: GM (Opel) 
Sokak által ismert, hogy a világ egyik legnagyobb járműipari csoportja, a General Motors az NX 
tervezőrendszert használja több mint 18.000 munkahelyen, a GM 14 különböző tervezőrészlegében 
világszerte. A speciális területekre szakosodott beszállítók NX-ben terveznek és a Teamcenter 
rendszer segítségével tartják az adatkapcsolatot a GM-mel. 



 
PLM-bevezetés a Volkswagen csoportnál 
A Volkswagen a legnagyobb autógyártó vállalat Európában. Ahogy világszerte az összes autóipari 
gyártó cég, úgy a VW is folyamatosan a hatékonyság növelésének lehetőségeit kutatja. A teljes 
Volkswagen csoportot átfogó termék adatkezelés megtervezése a Volkswagennél több évet vett 
igénybe, és a bevezetés végső lépésében több mint 45.000 felhasználó fogja használni a Siemens 
piacvezető PLM megoldását, a Teamcenter-t. 
 
Az NX és a Teamcenter bevezetése a Chrysler csoportnál 
2010-ben a Siemens bejelentette, hogy a Chrysler, Dodge, Jeep, Ram Truck, Mopar járművek és 
termékek gyártója, a Chrysler Group a Siemens Industry Software technológiáját választotta 
termékeinek tervezésére és fejlesztésére. A Chrysler Group a Teamcenter szoftver vállalati PDM 
rendszerként történő alkalmazását 2008-ban indította el. A Teamcenter mellett bevezette az NX 
integrált CAD/CAM szoftvert is, amely a Siemens digitális termékfejlesztési megoldása. 
 
NX és Teamcenter bevezetés a Daimlernél 
2011. év végén jelentették be, hogy a Daimler a Siemens NX CAD rendszerét választotta, amely 
világszerte a járműfejlesztés standard szoftvere lesz a vállalatnál. 2012 nyarától kezdődően a 
Daimler egy egységes termékfejlesztési platformba integrálja a több mint 20 fejlesztési központját 
és a legfontosabb beszállítóit. A Daimler már a 90-es évek óta alkalmazza a Siemens Teamcenter 
rendszerét a kollaboratív termékadat-kezelésre, míg az NX CAD szoftverre történő átállás a 
személyautók területén 2015-ös év, a teherautók területén pedig a 2016-os év végére fog 
befejeződni. 
 
Gyártástámogatás – Tecnomatix – szabvány az autóiparban 
A Siemens Tecnomatix digitális gyártási megoldásait a német autóipar, és ezen belül a VDA 
(Verband der Automobilindustrie) tagjai széles körben használják a gyártási idő csökkentésére, a 
termék minőségi jellemzőinek javítására, valamint a fejlesztés és a gyártás közötti kommunikáció 
hatékonyabbá tételére. 
 
Dr. Trac Tang, a Volkswagen AG információs rendszerekért felelős igazgatója így foglalja össze a 
Tecnomatix termékek használatának lényegét: „(...) segítenek a Volkswagen számára a gyártási és a 
mérnöki folyamatok hatékonyságának növelésében, mivel olyan eszközöket adnak a mérnökök 
kezébe, amelyekkel a teljes gyártási folyamat megtervezhető az aktuális és korábbi tudás és 
ismeretek felhasználásával. Az együttműködési környezet révén koordinálható a mérnöki partnerek 
és a beszállítók munkája. Lehetővé válik a gyártási folyamatok digitális tervezése és szimulációja, a 
sorok kiegyenlítése, és a termelés optimalizálása. Hiszek benne, hogy a virtuális járműgyártás-
fejlesztés egyre fontosabb eleme lesz az autóipari vállalatok stratégiájának.”  
 
 
Digitális gyártás a német autóiparban 
Molnár Zsolt, a graphIT Kft. Tecnomatix üzletágának vezetője, előadásában ismertette egy friss 
felmérés eredményét, amely azt mutatja be, hogyan küzdenek egyes cégek a válság ellen.  
 
Eszerint 2009-ről 2012-re 18%-kal több cég látja a kiutat technológiai fejlesztésekben, és 7%-kal 
több cég a folyamatok optimalizálásában. Változatlanul elsöprő többség, a cégek 83%-a keresi a 
költségek optimalizálásának további lehetőségeit. Ezeken a területeken nyújtanak jelentős segítséget 
a Siemens Tecnomatix megoldásai. 
 
A résztvevők visszajelzései alapján a program egyik legérdekesebbnek tartott előadásában Molnár 
Zsolt ezután néhány esettanulmányt ismertetett: 2012-ben egy vezető autóipari elektronikai cég 
hatvani gyárában a gyártási csarnokban lévő köztes raktárak méretét, egy pilot projekt keretében, 
40%-kal sikerült csökkenteni - hatásosan felszabadítva az ezekben lekötött pénzeszközöket. 



 
Egy másik autóipari beszállítónál pedig egyetlen gyártórobot munkájának optimalizálása csak a 
palettaszám pontosabb megtervezésével 40.000 eurónyi megtakarítást eredményezett, valamint 
beszállítói díj elnyeréséhez segítette a gyártót. 
 
 
Vizler György, a VibroTeam Kft. ügyvezető igazgatója arról tartott előadást, hogyan lettek kis 
magyar cégből sikeres autóipari beszállítók.  
Prezentációjában bemutatta, hogy a 2004-ben bevezetett Siemens megoldással hazai cégként, 
hogyan tudott magas szintű követelményeknek megfelelve kiváló minőségű szerszámokat készíteni.  
Tapasztalata szerint ehhez hozzájárult, hogy a szoftver különösen felhasználóbarát és 
nagymértékben meggyorsítja a munkafolyamatokat. A cég fejlődését az is jelzi, hogy létszáma 2004 
óta több mint háromszorosára nőtt, 5 országba, 18 cég számára szállít. 
Kiemelte, hogy lépést kell tartani az új technológiai fejlődéssel, mivel az európai szerszám 
követelmények nagyon szigorúak. Továbbá szeretnék megtanulni az NX CAM magas szintű 
programozását, különös tekintettel a bonyolult felületekre vonatkozóan. Mindemellett nagyon 
fontosnak tartja még a vevői elégedettséget is. 
 
 
A graphIT rendezvényre érkezett Magyarországra a Red Bull Racing PLM 
vezetője 
Nagy sikerű előadásában Alan Peasland, a világbajnokságban jelenleg vezető Red Bull Racing 
számítógépes tervezési részlegének vezetője ízelítőt adott a Forma 1 pörgő világából, valamint a 
fejlesztés óriási sebességéből. 
Lebilincselő prezentációjából olyan érdekességeket tudtak meg a hallgatók, hogy egy szezon alatt is 
több tízezer változtatás történik az autón, és a szezon közbeni fejlesztések nélkül az utolsó 
versenyen 1-2 másodperccel lassabbak lennénk. Egy-egy versenyhétvégén több száz gigabájt 
adatforgalmat bonyolít egymással a központ és a versenyhelyszínen lévő gárda. Az üres papírlaptól 
indulva a pályára kifutó új autót nagyjából 5 hónap alatt képesek elkészíteni, közben pedig az adott 
évben beépített alkatrészek alig 10 százaléka megy át egy az egyben a következő évre. 
 
Luxuasautók és vezetéstechnikai képzés 
A házigazda graphIT Kft. – stílszerűen (ez ugyanis a Red Bull energiaital egyik szlogenje) - ügyelt 
arra, hogy ne csupán a résztvevők lelkét, hanem testét is „életre keltse”, ezért az ínycsiklandó 
állófogadáson túl további nem mindennapi programokkal is szolgált.  
A Jász-Plasztik Autócentrum jóvoltából gyönyörű Mercedes luxusautók kellették magukat az épület 
előtti parkolóban: a résztvevők beleülhettek a Mercedes legfrissebb modell kínálatába a frissen 
debütált új A-osztálytól egészen a GLK-osztályig. 
A vállalkozóbb kedvűek pedig benevezhettek a Groupama Garancia Autócentrum vezetéstechnikai 
képzésére. 
 
 
 
Résztvevők véleménye a találkozóról 
 
 
 
„Jól szervezett rendezvényt láthattam, érdekes szakmai tartalommal, a külföldi cég képviselőinek 
hasznos előadásaival. Új NX felhasználóként elmondhatom, hogy megtaláltuk a legjobb ár-érték 
arányú megoldást amely élesben is jól működik.” 

 
Lelkes Márk, fejlesztési vezető  

Rába Futómű Kft., Győr 



 
 
 
„Sajnos azt tapasztaltam, hogy a beszállítók nem veszik komolyan ezt a kérdést. Úgy gondolom, 
nagyon fontos a szándék, amit a graphIT képvisel, hogy valaki megpróbálja ezt összefogni. Mi napi 
szinten használjuk a Siemens PLM megoldásait, és természetes számunkra. Meglepetés volt 
számomra, hogy néhány cégnek még mindig az a kérdés, hogy legyen vagy ne legyen.” 
 

Szűcs László, ügyvezető igazgató 
DHS Dräxlmaier Hungária Kft., Érd 

 
 
„A teljes életciklus menedzsmentet átfogó és támogató számítógépes szoftver megoldás került 
ismertetésre, amely a tervezést és gyártást a kezdeti konstrukciós lépésektől a folyamattervezésen át 
a csoportmunka biztosításáig támogatja. Megfogott a Teamcenter csoportmunkát támogató 
lehetősége. A gyártástervezési lépések végrehajtása időben előrehozható és párhuzamosan 
végezhető a konstrukciós feladatok kivitelezésével.” 

Dr. Jósvai János, egyetemi adjunktus 
Széchenyi István Egyetem 

Járműgyártási Tanszék, Győr 
 

 


