
A graphIT saját termékei 

A graphIT Kft. a Siemens PLM Software nemzetközi 

szoftverfejlesztő céget képviseli Magyarországon, 3D-s 

tervező, megmunkálás tervező, végeselem analízis, és digitális 

gyártási megoldások forgalmazásával. A graphIT termékei 

között olyan világszerte népszerű CAD/CAM/CAE és PLM 

szoftver megoldások találhatók, mint a Solid Edge (CAD), az NX (CAD/CAM/CAE), a Teamcenter 

(PLM), és a digitális gyártási és logisztikai megoldásokat tartalmazó Tecnomatix termékcsalád.  

A cég alapításától fogva a graphIT folyamatosan támogatta a 

különböző szoftver megoldásokat alkalmazó felhasználókat, illetve 

emellett a graphIT aktívan fejleszt is. A közelmúltban a graphIT 

csapat nagy hangsúlyt helyezett azokra a termékekre, amelyeket a 

graphIT Kft. munkatársai állítottak össze a gyakran előforduló hibák, 

vagy problémák orvoslására. Ezek a termékek jellemzően olyan 

funkciókat, illetve szolgáltatásokat tartalmaznak, melyek alapvetően 

nem elérhetők a Siemens PLM Software által terjesztett szoftveres megoldásokban. 

Factory Edge – Solid Edge 

Ilyen termék például a Factory Edge kiegészítő, melyet a Solid 

Edge CAD rendszerhez fejlesztettünk ki, kifejezetten azzal a 

céllal, hogy felruházzuk a Solid Edge megoldást a gyárak 

tervezésének a képességével. A Factory Edge, egy olyan – a 

Solid Edge-re ráépülő – gyártervező szoftvermegoldás, amely 

akár 80%-kal csökkenti a gyártósorok, layoutok, csarnokok, és 

sortelepítési és átrendezési projektek időszükségletét. A Factory 

Edge kiegészítő több, mint 100 parametrikus gyárelemet tartalmaz, és olyan egyedülálló – és a Solid 

Edge szoftverben alapvetően nem szereplő – funkciók találhatók meg benne, mint például a gyárban 

körbesétálás, vagy a konvejor elemek intelligens illesztése, és kapcsolódó konvejorpályák együttes 

átméretezése. A Factory Edge-et a graphIT Kft. a #PLMPERSPEKTIVA rendezvényen jelentette be, és a 

kiegészítő igen nagy érdeklődést keltett a résztvevőkben. 
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PowerPack – Solid Edge és NX 

A Factory Edge mellett a graphIT több másik saját 

megoldással is rendelkezik, melyek jelentősen 

lerövidítik az egyes projektek időszükségletet. Mind a 

Solid Edge szoftverhez, mind pedig az NX-hez elérhető 

a graphIT által fejlesztett és forgalmazott 

PowerPack szoftver kiegészítő, mely alapvetően egy 

produktivitás növelő csomag az előbb említett 

megoldásokhoz. A PowerPack az NX és a Solid Edge esetében is olyan funkciókat biztosít, mint a 

Tűréstábla (A tolerancia/tűrés értékek osztályokként történő alkalmazásával összegyűjti az összes tűrést 

egy rajzon belül, majd létrehoz belőlük egy táblázatot), a Pack and Go (automatikusan összegyűjti az 

összes kapcsolódó alkatrészt és rajzot egy kiválasztott szereléshez), vagy a Jelszó beállítása 

alkatrészhez (Jelszavak segítségével meghatározhatja a felhasználók hozzáférését az alkatrészekhez). 
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SmartTalk – Plant Simulation 

A Solid Edge és NX termékek mellett a graphIT Kft. a Tecnomatix termék portfólióhoz is kínál kiegészítőt, 

mégpedig a SmartTalk könyvtárat a Plant Simulation szoftverhez, mely azok számára nyújt jelentős 

segítséget a Plant Simulation gyártási folyamatok leképezésében, akik nem rendelkeznek programozási 

ismeretekkel. A kiegészítő segítségével Excel táblázat mintájára lehet  SimTalk szintaxissal “programozni” 

a Plant Simulation alkalmazásban. Ez nagyban megkönnyíti a munkáját mindazoknak, akik nem 

mindennaposan használják a Plant Simulation szoftvert, még csak ismerkednek a szoftverrel, vagy már 

elkezdték megtanulni a SimTalk nyelvet, de még nem érzik magukat teljes értékű programozónak. 
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