
 

   

 
 
 

  Sajtóinformáció  
   
  Budapest, 2007. október 2. 

A Siemens Zrt. és a GraphIT Kft. közös rendezvényén 
bejelentették a texasi székhelyű UGS cég megvásárlását.  

 

• Az UGS cég megvásárlásával a Siemens Automatizálás és Hajtástechnika a 
termékadat kezelés területén is a világ vezető szállítója lett.  

• Az UGS termékek hazai disztribúciója a budapesti GraphIT Kft-n keresztül 
történik. 

„A Siemens megvásárolta a közelmúltban az UGS Corp., Texas USA céget, a PLM (Product 

Lifecycle Management) termékek és szolgáltatások vezető szállítóját A megállapodás a Siemens 

és az eddigi tulajdonosok, a Bain Capital, a Silver Lake Partner és a Warburg Puncus között jött 

létre. A vételi ár 3,5 milliárd USD, mely magában foglalja a  meglévő kötelezettségek átvételét is. 

Az UGS tevékenységét a Siemens Automatizálás és Hajtástechnika (A&D) ágazat veszi át. Az 

A&D ezáltal a termékek és gyártóberendezések teljes életciklusát átfogó hardver és szoftver 

portfóliójával a gyártóipar első számú szállítójává válik.” - jelentette be Dr. Ludvig László, a 

Siemens A&D ágazat magyarországi igazgatója.  

  
A Plano, Texas, U.S. székhelyű UGS, világszerte 7,300 alkalmazottal és 62 országban több mint  

46,000 vevővel a világban vezető helyen áll a PLM szoftverek és szolgáltatások terén. A PLM 

olyan vállalati üzleti platform, amely segít a vállalatoknak az innovációban és növekedésben, 

képessé téve azokat termékeik digitális fejlesztésére, gyártására és menedzselésére. A UGS az 

autóipar, az űrkutatás és a honvédelem, a fogyasztási termékek, elektronika és gépek gyártóinak 

szállítója az egész világon. A UGS és a Siemens A&D 2003 óta üzleti kapcsolatban áll egymással, 

a digitális gyártástechnológiával kapcsolatos közös projektekkel.   

 

A UGS szoftver portfóliója magában foglalja a termékadat-kezelés (cPDM – colaborative Product 

Data Management) teljes körét, a számítógépes tervezést, gyártást és mérnöki munkát 

(CAD/CAM/CAE),  és a digitális gyártás-szimulációt (‘digital factory’). A vállalat magas jövedelmet 

és piaci részesedést tudhat magáénak az egész világon a digitális gyártás és a cPDM területén, a 

PLM piac leggyorsabban növekvő szegmenseiben. 
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 A 2005-ös gazdasági évben a vállalat közel 1,2 milliárd USD bevételt ért el, 2006 harmadik 

negyedében a vállalat az egymást követő 13-ik, az előző évinél nagyobb forgalmat hozó 

negyedévéről számolt be.  

 

Az UGS megvásárlásával a Siemens egyesíti a digitális gyártási szektorra vonatkozó tudást a 

vezető know-how-val az ipari automatizálásban. Ezzel az ügyfelek részére a folyamatokat 

gyorsabbá, jobbá és költséghatékonyabbá teszi, és kihasználva meghatározó szerepüket az 

automatizálástechnikában új dimenzióba emelik ezt az üzleti területet. 

 

Siemens A&D ajánlata egy átfogó, technikailag egységes termék portfólió (‘Totally Integrated 

Automation'), mely által a Siemens minden vevőjét el tudja látni integrált mérnöki és automatizálási 

rendszerekkel. Az UGS több mint 3000 szoftver mérnökének átvételével az ágazat összesen 

mintegy 7000 szoftver-szakembert fog alkalmazni. Ahogy az év első felében Helmut Gierse úr, a 

Siemens A&D ágazat elnöke fogalmazott:  "A teljes értékteremetési láncot átfogó adat- és 

információáramlás a gyártó ipar számára az egyre erősödő verseny-nyomás mellett egyre 

nagyobb fontosságú. Az A&D és a UGS egyesített portfóliójával vevőinknek lehetősége lesz a 

hatékonyság teljesen új szintjére lépni, függetlenül attól, hogy azok gyártóként, tervező 

partnerként, rendszerintegrátorként vagy gépgyártóként tevékenykednek. Az integrált megoldások 

alacsonyabb gyártási költségeket, jobb termékminőséget, rövidebb piacrahozási időket és az új 

piaci igények iránti nagyobb rugalmasságot eredményeznek. Egyedülálló ajánlatunkkal hosszú 

távon fenn kívánjuk tartani a folyamatos értéknövekedést az A&D számára.” 

 

A PLM szoftverek és szolgáltatások világpiaca mintegy 13 milliárd USD, 7- 9 százalékos 

előrejelzett évenkénti növekedéssel. Technológiai szempontból a piacot sok területen a PLM, a 

gyártási és a vállalatirányítási technológiák összenövése befolyásolja majd. Az eddig szokásos 

termékfejlesztési, gyártási és szerviz szoftver-szigetek növekvő mértékben integrált 

rendszerüzletté alakulnak át. Ez a komplett megoldások szállítója számára nagyobb növekedési 

ütem, nagyobb hozzáadott érték és a versenytársaktól való jobb megkülönböztethetőség elérését 

teszi lehetővé. 

 

A jövő gyártórendszereinek tervezése a CAD-eszközökkel történő kreatív terméktervezéstől a 

logisztikai, szervíz és újrahasznosítási stratégiák kiválasztásáig és tervezéséig terjed. Intelligens 

és moduláris mechatronikai rendszerek alkalmazásával a termelés gyorsan és rugalmasan 

módosítható, illeszthető. A siker egyik döntő tényezője a korai tervezési fázis, amely digitális 

kapcsolatot teremt a termékfejlesztés és -gyártás között, beleértve a termékek 

visszakövethetőségét és a termékgazdálkodási rendszerekkel való szinkronizálást. 
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Mind a Siemens A&D mind a UGS saját területén a nyitott szabványok és interfészek híveként 

ismert. “Az automatizálás fizikai világában és a PLM-szoftverek virtuális világában meglévő 

tudásának egyesítésével Siemens az egyedüli vállalat, amely vevőinek átfogó, integrált hardver és 

szoftver megoldásokat képes ajánlani a teljes gyártási folyamat számára. Valamennyi jövőbeni 

szoftver és hardver termékünk a ma és a jövő legfontosabb interfészeit és szabványait fogja 

támogatni. Elsőként jelenünk meg a piacon a digitális gyárat szolgáló innovatív megoldásokkal, 

amelyek valóban egyesítik az engineering és az automatizálás területeit” – jelentette ki Helmut 

Gierse úr. 

 

“Siemens és UGS egyesülése a világ PLM-ágazatát közös ‘Totally Integrated Automation’ víziónk 

alapján fogja megváltoztatni” - nyilatkozta korábban Tony Affuso úr, a UGS elnök-vezérigazgatója.  

Vevőink a világ egyik legnagyobb, legsikeresebb és leginnovatívabb vállalata által támogatva 

hosszútávú biztonságot nyernek rendszer-befektetéseik számára. Ezen felül, a legtöbbet 

foglalkoztatott PLM-szolgáltatóként képesek vagyunk a Siemens vevői számára többlet-értéket 

biztosítani: nyitott rendszereink megkönnyítik a valamennyi fontos piacon már meglévő Siemens-

technológiákhoz való integrálást. 

 
 
Kapcsolat: 
Farkas Szilvia,kommunikációs igazgató  Tel.: (1) 471 1540 
Siemens Zrt.    Mobil: 30 250 0822 
 
 
Siemens AG  
A Berlin és München székhelyű Siemens cég az elektrotechnika és elektronika egyik vezető vállalata világszerte. A cég 
mintegy 475 000 munkatársat foglalkoztat termékek fejlesztésében és gyártásában, összetett rendszerek és projektek 
tervezésében és telepítésében, a szolgáltatások egyedi igényekhez igazodó széles választékában.  
A Siemens 190 országban bocsát innovatív technológiákat és széles körű, hatékonyságot és hasznot eredményező 
know-how-t az ügyfelek rendelkezésére. A 160 éve alapított vállalat tevékenységének középpontjában az 
infokommunikácó, az automatizálás és irányítás, az energia, a közlekedés, az orvostechnika és a fénytechnika 
szakterületei állnak.  
A 2006. szeptember 30-án befejeződött gazdasági évben az üzleti tevékenységből  
87,3 milliárd eurós árbevételt  és 3, 0 milliárd eurónyi nettó eredményt regisztrált.  
 
 
Siemens Magyarország 
A Siemens magyarországi jelenléte az első budapesti villamosvonal megépítésével 1887-ben kezdődött. Az első hazai 
Siemens-vállalat (Siemens & Halske Budapest) 1890-ben történt bejegyzése óta – a II. világháborút követő 
kényszerszünettől eltekintve – a Siemens vezető szerepet játszik az ország modernizációjában, az infrastruktúra 
fejlesztésében, az elektrotechnikai és elektronikai iparban.  
A Siemens AG általános magyarországi képviseletét a hazai Siemens-csoport vezető vállalata, a budapesti székhelyű 
Siemens Zrt. látja el. Kereskedelmi és szolgáltató profilja magában foglalja a Siemens termékek, rendszerek és 
technológiai megoldások hazai értékesítését, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat (tanácsadás, tervezés, 
engineering, telepítés, üzembeállítás, műszaki üzemeltetés, szerviz) a következő fő területeken: energia- és 
környezetmenedzsment, egészségügy; automatizálás és irányítás, közlekedés, ipari és közületi infrastruktúrák, IT 
megoldások és szolgáltatások. 
A Siemens Zrt., valamint a csoporthoz tartozó, termelő- szolgáltató- és kereskedelmi tevékenységet végző további 
Siemens leányvállalatok és Siemens-érdekeltségű vegyes vállalatok a 2006-os üzleti évben együttesen mintegy 2200 
munkatársat foglalkoztattak, és 110 milliárd forintos összforgalommal járultak hozzá az ország gazdaságához. 


