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CAD/CAM/PLM/ERP

Cei motivaţi să lupte au la dispoziţie tehnologii 
noi şi puternice - tehnologii care permit livrarea 
mai rapidă a proiectelor, cu costuri mai mici şi la 
o calitate mai bună ca până acum, crescând asftel 
şansele de a câştiga cotă de piaţă. Cei care doresc să 
supravieţuiască noilor condiţii de piaţă, sunt nevoiţi 
să regândească absolut toate procesele interne. 
Pentru cei care vor să depăşească situaţia dificilă din 
piaţă, noile soluţii puternice de la Dassault Systemes 
(care nu au fost diponibile până acum) pot fi arma 
secretă pentru a livra calitate printr-un proces rapid şi 
eficient fără a sacrifica marjele de profit.

În mediul de astăzi, dacă produci următoarea 
matriţă la aceeaşi calitate cu ultima produsă, nu este 
suficient, fiecare sculă trebuie să fie mai bună decât 
cea precedentă. Furnizorii de ştanţe şi matriţe tre-
buie să captureze şi să reutilizeze ceea ce au produs 
înainte, astfel încât să poată reduce timpul încă din 
faza de ofertare. Standardizarea cunoştinţelor va asi-
gura respectarea politicii de calitate a companiei pre-
cum şi a cerinţelor specifice fiecărui client în parte.

 
CATIA este liderul de piaţă în dome-

niul 3D Product Lifecycle Management 
(PLM), oferind aplicaţii robuste CAD / 
CAM şi  funcţionalităţi dedicate dome-
niului, care sunt în mod normal soluţii 
specifice, de nişă. Combinaţia celor 
două forme este o bază solidă pen-
tru firmele care activează în dome-
niul proiectării şi execuţiei de scule şi 
matriţe.

CATIA pentru „Mold & Die” oferă 
un traseu dovedit al succesului bazân-
du-se pe reducerea timpului de răspuns 
pentru ofertare, îmbunătăţirea preci-
ziei, creşterea calităţii şi furnizarea de 
produse inovative mult mai rapid. 

Cu această nouă suită tehnologică, 
uşor de utilizat şi implementat nu va mai 
fi nevoie sa va dedicati pe tehnologii, 
metodologii şi cele mai bune practici, ci 
veti putea aloca mult mai mult timp pen-
tru ceea ce este mai important: creşterea 
inovaţiei proceselor şi implicit produsel-
or. De acum proiectantul, tehnologul şi 

programatorul CNC, pot vedea şi pot lucra simultan în 
orice fază a concepţiei astfel încât se pot pune de acord 
asupra detaliilor proiectului.

Principalele beneficii ale soluţiei 
„CATIA for Mold & Die”:

Facilitează standardizarea prin: 
 Capturarea şi încorporarea normelor de 

pro iectare inginereşti în definiţia de proi-
ectare prin intensificarea schimbului de 
cunoştinţe şi reutilizarea acestora 
 Utilizarea componentelor pre-definite şi 

componentelor  personalizate

Îmbunătăţeşte calitatea produsului prin:
 Facilitarea verificării automate de design 

bazată pe cunoştinţele încapsulate
 Folosirea aceluiaşi model 3D pe parcur-

sul întregului proces de dezvoltare de la 
proiec tarea reperului, proiectarea sculei, 
simularea fabricaţiei şi generarea program-
ului CAM.

Reduce costurile totale prin:
 Optimizarea costurilor de cumpărare, 

de fabricaţie, de depozitare şi a celor 
de întreţinere datorită standardizării 
informaţiilor şi proceselor
 Scurtarea timpului de răspuns la cererea 

de ofertă prin reutilizarea experientei din 
proiec tele anterioare.
 Reducerea semnificativă a timpului nec-

esar modificărilor de ultim moment cerute 
de client.

În zona de scule şi matriţe, orice integrare CATIA 
V5 sau orice tip de accesoriu venit peste soluţia CAD / 
CAM trebuie să  ia în considerare structurile existente, 
cerinţele specifice clientului şi nevoile speciale de pro-
ces. Acest lucru nu este complet acoperit de modulele 

de bază ale CATIA V5. De aceea, CENIT oferă module 
suplimentare pentru CATIA şi le combină cu cele mai 
bune practici şi metodologii, de exemplu, pentru:
 Metoda de planificare

Creşterea eficienţei şi 
reducerea timpului de proiectare 
printr-o abordare inovativă
ALIN POPESCU
Director, CENIT 
a.popescu@cenit.de Producătorii de ştanţe şi matriţe s-au con-

fruntat cu presiuni majore în ultimii ani, iar 
contextul economic actual este o provo-

care în plus pentru aceştia. Din păcate, situaţia 
nu pare a se îmbunătăţi în viitorul apropiat aşa 
că matriţerii trebuie să găsească soluţii pentru a 
rezista şi a se dezvolta. Despre Cenit:

Începând cu luna august a anului 2010, CENIT a obţinut acreditarea 
ca Value Added Reseller (VAR) Dassault Systèmes şi pentru piaţa din 
România. CENIT oferă soluţiile CATIA, DELMIA, SIMULIA, ENOVIA 
alături de produsele noastre adiţionale şi serviciile aferente acestor 
soluţii.
În calitate de Partener Gold Dassault Systemes, CENIT oferă clienţilor 
săi o gamă completă de servicii de educaţie pentru CATIA, SIMULIA, 
DELMIA, ENOVIA. Mai multe detalii găsiţi la adresa web 
http://www.cenit.de/en/plm/academy.html.
Cursurile Web Learning, pe care CENIT le oferă, pot urmate cu 
uşurinţă chiar din faţa staţiei dumnevoastră de lucru. Promovate sub 
denumirea „CENIT Companion Learning Space” (CCLS), acestea se 
bazează pe conceptul foarte cunoscut şi testat  „Dassault Systèmes 
Companion” şi suplimentate cu suportul CENIT pentru o calitate pre-
mium.

CENIT BUCUREŞTI     
World Trade Center, Piaţa Montreal nr. 10
Tel: +40-31-437.05.88, Mobil: +40-746.091.091
www.cenit.de

FOTO 1: Principalele 
procese dintr-o firmă 
producătoare de ştanţe 
şi matriţe 




         Fiind ajutaţi de puternicele        

capabilităţi din CATIA V5, 
am redus, cel puţin la jumătate, 
timpul necesar pentru proiectarea 
unei matriţe.

Corey Chamberlain, Founding Partner
3D Solutions Design Service




          Am redus timpul de proiectare cu 

50-70% utilizând CATIA V5. Acest
lucru s-a datorat capabilităţii mari de person-
alizare şi automatizare. Am încercat o serie 
de soluţii software, dar nici una nu a putut să 
gestioneze complexitatea sculelor pe care 
le proiectăm cu excepţia CATIA V5. Ceea 
ce ne-a impresionat a fost customizarea, 
deoarece strategia noastră era să integrăm 
procesele şi standardele interne astfel încât 
să automatizăm cât mai mult posibil. Ştiam 
că o combinaţie între CATIA Knowledgeware, 
CATScripts şi Visual Basic, va fi foarte 
puternică.

Brett Ashba, Vice President
Die Cad Group
 




        Cu CATIA Knowledgeware, 

care este uşor de configurat, 
avem acum capabilităţi mai pu -
ternice şi standarde de design 
in tegrate ce nu puteau fi imple-
mentate utilizând alte softuri. 

Luigi Nicoletti, Engineering Manager
Concours Mold




         Fără CATIA V5 nu am mai fi 
rezistat pe piaţă, a fost cu 

siguranţă cea mai bună investiţie 
pe care am făcut-o.

Bud Mohrman, 
President T.A.P.E. Inc.

 Suprafeţele de modelare: suprafeţe split, 
geometrii addendum, bare de tăiat, etc
 Electrozi EDM
 Medode de fabricaţie NC: module CAM 

pentru frezare, găurire, tăiere cu laser, 
tăiere cu fir, post-procesoare, simulare NC, 
etc. A

Pentru a descoperi noile tehnologii utilizate de producătorii de ştanţe şi matriţe, în ţările vestice, vă invităm să vă 
înregistraţi printr-un email la a.popescu@cenit.de, pen tru o sesiune demonstrativă, la sediul dum neavoastră sau online.
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CATIA for Mold & Die
Boost your efficiency and save time with a robust and innovative approach  

www.3ds.com/catiaformoldanddie

Molded to your needs
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Bazându-ne 
pe cu   noştinţe 
profunde în 
domeniul dezvoltării 
metodologiei de 
proiectare, putem oferi 
un impuls real al eficienţei 
proiectării tehnologice, 
incluzând dezvoltări rapide şi 
metode de modificare ale sculelor şi 
matriţelor în CATIA. Noi folosim cu suc-
ces opţiunile native CATIA, opţiuni cum ar 
fi designul flexibil parametric, asociativitatea, 
cele mai bune practici şi şabloanele pentru a 
ajuta clienţii să obţină optimul cu CATIA.

Noi 
maximizăm 

capabilităţile 
CATIA prin inte-

grarea modulului 
Knowledgeware în 

proiectele noastre, făcând 
astfel soft-ul mult mai eficient 

pentru clienţii noştri. Acest lucru 
se datorează faptului că modulul 

CATIA Knowledgeware vă permite 
să integraţi cunoştinţele experţilor şi 

experienţele dumneavoastră în design-ul şi 
mediul de fabricaţie. 


