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Oprogramowanie                                                 Usługi

Kompletne środowisko PLM do zarządzania całym cyklem życia produktu: od wstępnej koncepcji, 

przez proces projektowania i produkcji, po serwis i utylizację. Teamcenter bazuje na wieloletnim 

doświadczeniu i najlepszych praktykach obowiązujących w przemyśle. System umożliwia integrację 

z wiodącymi systemami ERP.

Teamcenter

Niezależny od systemów CAD pre- i postprocesor do analiz modeli Metodą Elementów 

Skończonych. Wraz z solverem NX Nastran tworzy kompletny system obliczeniowy. Translatory 

zapewniają import danych z różnych systemów CAD. System wykonuje obliczenia 

wytrzymałościowe (liniowe i nieliniowe), dynamiczne, termiczne oraz dynamiki płynów.

Femap

System jest wyspecjalizowanym rozwiązaniem stworzonym na potrzeby wydajnego i zyskownego 

projektowania produktów kompozytowych wysokiej jakości. Program nadaje się do projektowania 

innowacyjnych, wytrzymałych i lekkich struktur kompozytowych. Jest to program, który stanowi 

kompletne rozwiązanie zintegrowane z systemem CAD.

Fibersim

Profesjonalny system CAD 3D dla mechaników przeznaczony do projektowania maszyn, urządzeń, 

konstrukcji stalowych, artykułów gospodarstwa domowego. Zaawansowana technologia 

bezpośredniego modelowania parametrycznego (Synchronous Technology) umożliwia do 100 razy 

szybsze modelowanie w porównaniu z metodą tradycyjną.

Solid Edge

Najwyższej klasy zintegrowany system mechaniczny CAx (jednolite środowisko pracy). Moduł CAD 

przeznaczony jest do obsługi dużych złożeń, dzięki zaawansowanym funkcjom modelowania 

powierzchniowego umożliwia sprawne projektowanie skomplikowanych kształtów i całych 

produktów. Moduł CAM obsługuje proste oraz zaawansowane procesy technologiczne wykonywane 

na maszynach CNC. Moduł CAE służy do weryfikacji oraz analizy wykonanej konstrukcji.  

NX CAD/CAM/CAE  



Oprogramowanie                                                 Usługi

W dziale Tips&Tricks na stronie www.cador.pl można znaleźć ciekawe porady i sztuczki dotyczące 

oprogramowania znajdującego się w naszej ofercie. Porady dodawane są w formie artykułów lub 

filmików. Prowadzimy także cykl bezpłatnych webinariów, na które można zapisywać się przy 

pomocy naszej strony internetowej.

Tips&Tricks

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie dostosowania interfejsu, szablonów 

obróbkowych, procesów technologicznych oraz postprocesorów dla różnych obrabiarek CNC 

(optymalizacja ścieżki narzędzia i wirtualna symulacja kodu NC). Gwarantujemy pełne 

dostosowanie i wdrożenie technologii w oparciu o oprogramowanie CAx/PLM do indywidualnych 

wymagań użytkownika. 

Usługi / Konsultacje

Oferowane wsparcie techniczne (maintenance) to przede wszystkim dostęp do  naszego portalu 

wsparcia technicznego, w którym dajemy możliwość pobrania najnowszych wersji 

oprogramowania, aktualizacji do aktualnych wersji systemu, a także szybką pomoc techniczną 

udzielaną przez naszych konsultantów.

Wsparcie techniczne
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Oferujemy trzy dogodne formy finansowania: dofinansowanie zakupu oprogramowania lub 

organizację szkoleń w ramach środków z Unii Europejskiej, leasing oprogramowania oraz  pożyczka 

na zakup oprogramowania lub organizację szkoleń z zakresu CAD/CAM/CAE.

Formy finansowania

W ramach Pomorskiego Centrum Szkoleń Inżynierskich organizujemy szkolenia z zakresu 

oprogramowania CAD/CAM/CAE. Kursy prowadzone są przez wysokowykwalifikowanych 

specjalistów CAx naszej firmy i odbywają się w dedykowanej sali szkoleniowej w Gdyni.

Szkolenia
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Cador Consulting jako autoryzowany Gold Partner 
firmy Siemens PLM Software zajmuje się doradztwem, 
sprzedażą, wdrożeniami oraz szkoleniami z zakresu 
oprogramowania CAD/CAM/CAE/PLM. Świadczymy 
usługi wsparcia technicznego i oferujemy pomoc w 
rozwiązywaniu bieżących problemów.

ProduktyProdukty Siemens PLM Software znajdują się                       
w światowej czołówce oprogramowania do 
komputerowego wspomagania projektowania, 
przygotowania produkcji oraz symulacji i analiz 
numerycznych (CAD/CAM/CAE), a także 
oprogramowania do zarządzania dokumentacją oraz 
całym cyklem życia produktu (PLM). 

GOLD PARTNER 
SIEMENS PLM SOFTWARE


