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CATIA V6,
acum în
România!
a.popescu@cenit.de

Î

n data de 17 mai la Bucureşti şi 19 mai la Sibiu,
CENIT a susţinut primele evenimente de promovare CATIA V6, cea mai nouă tehnologie
de la Dassault Systemes, care oferă un mediu de
lucru cu adevărat integrat de dezvoltare şi mana
gement al produselor. În cadrul evenimentelor,
care s-au bucurat de un interes peste aşteptări din
partea companiilor româneşti, tehnologia CATIA
V6 a putut fi testată direct de către participanţi în
sesiunea interactivă ,,hands-on”.

Dacă la început, arhitectura CATIA V6, care pune în centru o bază de date unică şi o platformă online colaborativă,
i-a intrigat pe participanţi datorită schimbării majore faţă
de sistemele clasice bazate pe lucrul cu fişiere, în sesiunea
,,hands-on” avantajele acestei tehnologii au devenit evidente.
Comparativ cu evenimentele precedente, participanţii
au fost captaţi de această dată de sistemul PDM (Product
Data Management) înglobat în platforma V6. Acest sistem
permite o colaborare facilă, nu numai la nivelul echipei
de proiectare ci şi la nivelul întregii companii. În acest
mod, fiecare utilizator îşi poate extrage singur informaţiile
necesare fără a mai apela la ajutorul colegilor din echipa
de proiectare. Colegi din alte departamente pot adăuga la
structura CAD informaţii importante, spre exemplu preţul şi
termenul de livrare al componentelor care se achiziţionează
sau chiar fişierele .pdf cu specificaţiile tehnice.
Principalele avantaje ale arhitecturii V6 cu o
bază de date centralizată:
n	Platformă unică pentru datele de produs –
versiunea curentă a proiectului va fi mereu
disponibilă tuturor utilizatorilor implicaţi în
proces;
n	Link-uri consistente între date – legătura dintre ansamblu şi componente nu mai poate fi
distrusă;
n	Un mod de lucru cu adevărat concurenţial –
mai mulţi ingineri lucrează concomitent pe
acelaşi ansamblu;
n	Manipulare revoluţionară a structurilor mari
– un mod de lucru facil pentru ansambluri de
mii şi zeci de mii de componente;
n	Colaborare şi inovaţie – funcţiile integrate de
Chat, Snapshot, Co-Design sau Co-Review
permit o colaborare rapidă între colegi (pro
iectare, producţie, mentenanţă, vânzări, marketing, management) sau cu clientul, pentru
îmbunătăţirea constantă a produselor.
n	Managementul versiunilor şi al autorizaţiilor
– în CATIA V6, sistemul de versionare şi de
control al accesului nu mai este o opţiune,
fiind obligatoriu;
n	Instalare facilă şi scalabilă – se poate începe
cu o instalare pe un singur server consolidat
şi se extinde pe măsura necesităţilor.
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Despre Catia V6

,,Aceasta este cea mai inovativă soluţie pe care am văzut-o în ultimii
20 de ani. V6 ne va permite să gestionăm produsele noastre de la
concepţie şi dezvoltare pe întreg ciclul de viaţă.”
Craig Sunada, Vicepreşedinte Dezvoltare Produs la Flow
International
,,Gama de functionalităţi, scalabilitatea şi gradul de deschidere a
soluţiilor V6 de la Dassault Systemes ne-au impresionat pe toţi într-un
mod extraordinar!”
Gerd-Dietmar Pokraka, R&D Manager la CLAAS
,,Introducerea CATIA V6 şi ENOVIA V6 ne va întări capabilităţile,
întrucât ne va permite să lucrăm mai repede şi mai productiv într-unul
dintre cele mai competitive şi necruţătoare domenii din lume”
Jonathan Neale, Managing Director la McLaren Mercedes F1



Contactaţi CENIT pentru o prezentare demonstrativă CATIA V6 sau
un proiect pilot în cadrul companiei dumneavoastră, care include 6 zile
de instalare şi şcolarizare! A
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