
MIÉRT OLYAN NÉPSZERŰ MANAPSÁG A DIGITÁLIS TERMÉKFEJLESZTÉS? 

Az elmúlt időszakban során számos neves gyártó cég választotta a graphIT Kft. által forgalmazott 

digitális termékfejlesztési megoldásokat, melyeknek a gerincét - a Siemens csúcskategóriás CAx 

rendszere - az NX alkotja.  

Miért olyan közkedvelt ez a digitális termékfejlesztési megoldás? Népszerűségében nagy szerepet 

játszik a graphIT Kft. közel két évtizedes éves szakmai tapasztalata, illetve az a tény, hogy integrált NX 

tervező rendszer előnyei hamar megjelennek a felhasználók napi életében. „Az NX segítségével egy 

környezeten belül tudják a terméket digitális formába önteni (CAD), analizálni (CAE), továbbá a 

megmunkálását (CAM) megtervezni. A komplexitását tekintve bármilyen jellegű tervezési feladat 

gyorsan és hatékonyan kivitelezhető, legyen az egy műanyag fröccsöntő szerszám tervezése, vagy egy 

többtengelyes marási művelet programozása, illetve szerszámgéppel együtt történő szimulációja. A 

több, mint száz NX szakmodul lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfeleink számára a legmegfelelőbb 

megoldásokat tudjuk ajánlani, illetve léteznek speciális szoftvercsomagok is, amelyek az egyedi 

igényeket is kielégítik.” – tudtuk meg Fehér Tamástól a graphIT Kft. kereskedelmi vezetőjétől 

KÉRDÉS: MILYEN SZOFTVERCSOMAGOKRÓL VAN SZÓ? 

FEHÉR TAMÁS: Az NX szoftvercsomagjai többféle kiépítésben érhetők el. Ez 

lehet funkcionalitásban való különbség, vagy iparági megoldás is. 

A funkcionalitásbeli különbség az alap CAD szoftvercsomagokkal indul, 

amelyekben minden tervezési feladatot el lehet végezni. Ezeknek a 

legmagasabb képviselője, - mondhatni a csúcsa - a formatervezés 

szoftvercsomag, amely egy digitális termékfejlesztési platformot biztosít 

ügyfeleinknek. Természetesen léteznek integrált CAD/CAM megmunkálási, vagy CAD/CAE végeselem 

szoftvercsomagok is, ugyanakkor önálló rendszerként is ajánlani szoktuk a Siemens csúcskategóriás 

CAM megoldását bármely meglévő CAD rendszer mellé. 

 

Az iparági szoftvercsomagok közül kiemelném az autóipari szoftvercsomagokat, amelyek egyedi 

lehetőségeket biztosítanak nem csak a 

járműgyártóknak, de azok beszállítóinak is.  A 

beszállítók így a Daimler, a GM/Opel, a Suzuki, 

illetve további autógyártó cégek egyedileg 

kifejlesztett megoldásait is használhatják a napi 

munkájukban. 

A graphIT rendelkezik több egyedi autóipari 

akkreditációval is - például a Daimler és az Opel 

felé -, amelyek tartalmazzák a beszállítók első 

szintű támogatását, azok képzésének a megszervezését, továbbá lebonyolítását. 

A második fő iparági terület a szerszámtervezés, mivel léteznek egyedi 

megoldások a műanyag fröccsöntő szerszámok tervezésének 

automatizálására, valamint a lemezalakító sorozatszerszámok 

tervezésére is. Ezek a területek komplexitásban elég magas helyen 

szerepelnek, mivel előfordulnak több ezres alkatrész számmal 

rendelkező összeállítások is, amelyeket könnyen és hatékonyan lehet 

kezelni az NX Moldwizard és Progressive Die szoftvercsomagjaiban is. 



Harmadikként talán az NX CAM-et emelném ki, amely 

több éve a bevezetéseink gerincét adja, mivel - a piacon 

egyedülálló módon - hatékonyan tudjuk programozni 

nem csak a többtengelyes szerszámpályákat, de azok 

szerszámgéppel történő közös szimulációját is. 

Kollegáim felkészültek arra, hogy bármely fejlesztési 

feladatot meg tudjanak oldani a megmunkáló rendszer 

és a szerszámgép vezérlése közötti kapcsolat, illetve a 

posztprocesszor és a szerszámgép kinematika 

kialakításában. 

 

 

KÉRDÉS: HOL HELYEZKEDIK EL AZ NX A GRAPHIT KFT. PLM KÍNÁLATÁBAN? 

SALLAY PÉTER: A graphIT Kft. azon kevés cégek közé tartozik Magyarországon, 

amelyek a PLM (Product Lifecycle Management - Termék életciklus kezelés) 

teljes hatókörével foglalkozik, és a PLM minden területén rendelkezik 

sikeres hazai bevezetésekkel, illetve referenciákkal. A graphIT Kft. által 

forgalmazott PLM megoldások nagy részben Siemens szoftverekre épülnek, 

és ezek közül a következő négy terület a legfajsúlyosabb: a digitális termékfejlesztés gerincét az NX 

biztosítja, mely a Teamcenter keretrendszerrel párosul. Az általános tervezés a Solid Edge csomagjaira 

épül, a digitális gyártás alapja pedig a Tecnomatix portfólió. A negyedik terület a minőség 

menedzsment terület (pl. 3D-s tűrésanalízis, offline mérőgép programozás), mely dedikált 

célszoftverekből áll. A graphIT kiemelendő erőssége, hogy az összes üzleti területre saját, cégen belüli 

szaktudással és erőforrásokkal, valamint több mint 15 év tapasztalattal rendelkezik. 

 

1. A graphIT portfóliója kiterjed a PLM minden elemére 

 

KÉRDÉS: A PLM FEJLŐDÉSE HOGYAN JELENIK MEG AZ NX-BEN? 

SALLAY PÉTER: A PLM „iparág” fejlődését az elmúlt években egyértelműen a komplexitás növekedése, 

a kollaboráció igénye, illetve az informatikai integráció jellemezte. Ezek közül a „legfájdalmasabb”, az 



ügyfelek napi munkájában azonnal érzékelhető és ezáltal legfontosabb a komplexitás, amely mind a 

technológiák fejlődésében, mind pedig az adatmennyiség növekedésében megnyilvánul. Az NX 

platform szinten funkcionalitásával, valamint minden ipari területre kiterjedő szakmoduljaival 

egyértelműen lépést tart a jelenkor kihívásaival, azonban a részletekre szakértő kollégáim térnek majd 

ki. Én azt hangsúlyoznám, hogy az ügyféloldalról megjelenő komplexitásra a graphIT csapata mindig 

naprakész, itt a felhasználók számára nagyon nagy segítség a cégünknél felhalmozódott több évtizedes 

tapasztalat. 

 

KÉRDÉS: MILYEN KOMPLEXITÁSÚ FELADATOKAT TUDNAK MEG OLDANI AZ NX-EL? 

FEHÉR TAMÁS: A legszemléletesebb, ha veszünk egy ipari példát az NX 

felhasználóink közül. Szerszámtervező cégről van szó, műanyag fröccsöntő 

szerszámokat terveznek. Az NX Moldwizard segítségével hatékonyan tudják 

ezeknek a szerszámoknak a tervezését és a módosítását elvégezni, majd ezek 

után a megtervezett alkatrészek megmunkálását (marás, fúrás, esztergálás) és 

szerszámgépen történő szimulációját az NX CAM-ben folytatják. Az 

adatkapcsolat a mérnökök, sőt a műhely között a Teamcenter-en keresztül valósul meg, minden 

projekt adat érhető el és követhető nyomon, hogy mindig az aktuális verziót használják 

mindenfeladatnál.  


