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A graphIT Kft. 2011‐ben immár 5. alkalommal rendezte meg éves felhasználói konferenciáját. A 
rendezvénynek idén Keszthely adott otthont.  

A konferencia két napja alatt a felhasználók a szokásos módon egy plenáris előadás keretében 
megismerkedhettek a PLM piac újdonságaival, valamint átfogó képet kaptak a legújabb 
fejlesztésekről és a PLM jövőképről. A graphIT Kft. munkatársai bemutatták azt is, hogy milyen 
felületek, lehetőségek állnak rendelkezésre a felhasználók számára a terméktámogatás 
igénybevételéhez, és arra bíztatták a résztvevőket, hogy használják ki ezeket a lehetőségeket, hiszen 
a támogatás jelentős mértékben segíti őket a napi munkájuk során. 

A plenáris szekciót követően a különböző szakmai szekcióiban – Solid Edge, NX, Tecnomatix, és Planit 
CAM – az érdeklődök részletesebben megismerkedhettek a különböző újdonságokkal. Az egyes 
bemutatókat követően pedig minden egyes szekcióban lehetőség nyílt személyes konzultációkra, 
problémák felvetésére, illetve a hasonló szegmensben dolgozók közötti személyes tapasztalatcserére 
is. 

A Solid Edge szekcióban olyan előadások kerültek bemutatásra, amelyek egytől egyig arra irányultak, 
hogy a terméktámogató mérnökök megmutassák a felhasználóknak, miképpen tudják a Solid Edge 
egyes funkcióit hatékonyan alkalmazni. Ezen felül pedig olyan felhasználók esettanulmányait 
hallgathatták meg a szekció résztvevői, akik több éve használják nagy sikerrel és megelégedéssel a 
szoftvert, és saját tapasztalataikat szívesen megosztották a nagyközönséggel. 

Az NX szekcióban szintén olyan gyakorlati hasznosságú példák, szoftvertulajdonságok, és modulok 
kerültek bemutatásra –CAD, CAM, és CAE területeken, ‐melyeknek hatékony használata jelentősen 
elősegíti a tervezők termelékenységét. Ezen felül pedig bemutatásra került a graphIT 
termékpalettáján szereplő legújabb szoftver, a Moldex3D, amely fröccsöntés szimulációk 
végrehajtását teszi lehetővé bármely CAD szoftverrel, így az NX alkalmazással is együttműködve. 

A Planit CAM szekcióban az Edgecam és Radan szoftverek újdonságai mellett, a felhasználók 
megismerhették azokat a funkciókat, kezelési lehetőségeket, amelyek elősegítik az egyszerűbb 
használatot, és ezáltal a hatékonyságot növelik. A szekcióban szintén vendégelőadók bemutatóiban 
ismerkedhettek meg a résztvevők különböző esettanulmányokkal.  

Az idei évben a Solid Edge és a Planit CAM szekciók egymással együttműködésben, mindkét 
szekcióban bemutatták a Solid Edge és Edgecam, valamint a Solid Edge és Radan hatékony 
együttműködési lehetőségeit. 

A Tecnomatix szekció keretein belül a felhasználók megismerkedhettek a digitális termékcsalád 
újdonságaival, jövőképével. Szintén felhasználói esettanulmányokkal segítették egymás munkáját, 
valamint a szoftverek alkalmazási lehetőségeinek még alaposabb megismerését a résztvevők. A 
szekcióban egy telefonos konferenciabeszélgetés keretében a szoftverfejlesztőktől egy 
fejlesztőmérnök tartott előadást a Plant Simulation szoftver legújabb verziójáról, melyet követően 
lehetőség nyílt a szoftverfejlesztéssel kapcsolatos kérdések feltételére, és ötletek felvetésére is. 

A Teamcenter, mint a Siemens palettáján a mérnöki tervezési és gyártási adatok kezelésére szolgáló 
rendszer az összes szekcióban megjelent, hiszen mind a Solid Edge, mind az NX, mind pedig a 
Tecnomatix termékekkel integrált kapcsolatot nyújt. 

A konferencia szakmai programjain túl, a résztvevők különböző szabadidős programok, valamint a 
szálloda, illetve a Balaton nyújtotta lehetőségek kihasználásával pihenhették ki magukat.  


