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vállalkozásukban rejlő lehetőségeket.

4



        1          PLM HÍRMONDÓ      

PROMÓCIÓS KÓD: VERO1805

Próbálja ki bármelyik CAM megoldásunkat a „Tesztvezetés”  
program keretében ingyenesen és kötelezettség nélkül,  
teljeskörű ügyféltámogatással!

REGISZTRÁCIÓ: www.enterprisegroup.hu/plm/tesztvezetes 

MEGOLDÁSOK VALAMENNYI  
GYÁRTÓCÉG SZÁMÁRA!

Tel.: +36 (1) 471-2380/2  plm@enterprisegroup.hu  www.enterprisegroup.hu 

Kérjük, hogy az űrlap kitöltésekor a Megjegyzés rovatba írja be a fenti promóciós kódot, 
és ha vásárlásra kerül sor, 10% kedvezményt biztosítunk!
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MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK A  
DIGITÁLIS KORSZAKVÁLTÁS KAPUJÁBAN 

A digitalizáció feltartóztathatatlan ütemben tör be életünk különböző területei-
re: szociális kapcsolattartásunk átalakítása után most az Ipar 4.0-n – egy új ipa-
ri forradalmon – a sor, hogy átformálja a teljes gyártási és ellátási láncot, ami két-
ségtelenül komoly paradigmaváltást jelent az ipari vállalatok számára stratégiájuk 
kialakításában. Vállalatunk, mely hazánk egyik vezető, magyar tulajdonban lévő rend-
szerintegrátora – felismerve e korszakváltás jelentőségét – olyan programot indított, 
mellyel az ország ezen ipari kis- és középvállalatait segíti abban, hogy a zökkenőmen-
tes digitalizáció segítségével maradéktalanul kiaknázhassák a saját vállalkozásukban 
rejlő lehetőségeket, messze megelőzve ezzel a térség hasonló méretű vállalkozásait,  
azok digitális fejlettségét.

A nyugati civilizáció eddigi három ipari forradalma után 
napjainkban épp a legújabbat, a negyediket éljük át, 
mely során a fizikai munkaeszközök egy információs 
hálózatba kapcsolódnak, s a gazdaság ezáltal egy óriási, 
intelligens információs rendszerbe integrálódik – vagyis 
az ipari folyamatok teljes mértékben digitalizálódnak.

A digitális vállalat fogalma azonban jóval többet jelent, 
mint az új technológiák használata: „ami ezen digitális 
vállalatokat megkülönbözteti a hagyományos vállalko-
zásoktól, az az, hogy ők képesek a digitalizáció előnyeit 
átemelni a vállalat kultúrájába, stratégiájába és működé-
si módjába, versenyelőnyt kovácsolva ezekből” – fogal-
mazott Béke Gyula, az Enterprise Group PLM (Product 
Lifecycle Management) üzletágának vezetője. „Mivel a 
gazdasági fejlődés az ország összes piaci szereplőjével 
közös érdekünk, ahhoz, hogy minél több ipari kis- és 
középvállalatnak segíthessünk a digitalizáció folyamatá-
ban, partnerünkkel, a Siemens PLM Software-rel olyan 
digitális tudásbázis létrehozását tűztük ki célul, melyhez 
bárki díjmentesen hozzáférhet” – tette hozzá.

INGYENES TUDÁSANYAGGAL SEGÍTI AZ ENTERPRISE 
GROUP AZ IPARI SZEGMENSBEN TEVÉKENYKEDŐ 
KKV-K DIGITALIZÁCIÓJÁT

IPAR 4.0: 
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A fentiek szellemében összeállított ingyenes digitális 
tudásanyag részét képezi egy, az ipari digitalizáció tud-
nivalóit összefoglaló weboldal mellett egy online web-
konferencia-sorozat is, mely állomásain különböző, a 
mindennapi ipari teendők hatékonyságát növelő digitá-
lis megoldások kerülnek bemutatásra interaktív módon. 
Az Enterprise Group szakértői az online eseményeken 
túl személyesen is segítenek a kkv-knak közelebb kerül-
ni az ipari digitalizációhoz: az első nyílt nap – mely június 
7-én kerül megrendezésre – középpontjában az új ipari 
trendek világában való tájékozódás, s az ebből történő 
profitálás elősegítése áll.

„Magyarország egyik vezető hi-tech vállalataként úgy 
véljük, sokrétű szakmai tapasztalatunkat kötelességünk 
közös célunk, azaz a gazdasági növekedés szolgálatába 
állítani. Szeretnénk, ha az ipari digitalizációhoz szük-
séges tudásanyagot minél többen elsajátítanák, hogy 
abból aztán az egész ország profitálhasson hosszú tá-
von” – mondta el a programról Orbán Előd, az Enterprise 
Group ügyvezető igazgatója.

        5          EMMA MAGAZIN      

A webinárok részletes 
leírásai

2018. május 29.    Ipari digitalizáció szerepe, értelmezése, menedzsment kihívások

2018. június 12.   Gyártási hatékonyság növelése a digitalizáció mentén

2018. szeptember 6.  A digitális vállalattá válás lehetőségei

2018. október 16.  Új gyártási technológiák alkalmazása a digitalizáció segítségével 

Dátum     Téma
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Idén 6. alkalommal került megrendezésre 
az Országos Solid Edge és Edgecam Verseny. 
Az Enterprise Group PLM és az NCT Akadé-
mia közös rendezvényén középiskolás diá-
kok mérhették össze tudásukat.

A nevezéshez a diákoknak március 21-ig kellett benyúj-
taniuk pályamunkáikat, amelyek alapján az Enterprise 
Group szakmai csapata választotta ki a versenybe ke-
rülőket. A megmérettetésre április 6-án, az NCT Akadé-
mia egyik tantermében került sor, összesen 16 iskola 20 
Solid Edge és 9 Edgecam versenyzőjének részvételével.

A rendezvényt az NCT részéről Dranka Róbert, az En-
terprise Group részéről pedig Melkovics Péter és Szűcs 
Imre nyitották meg. Ők rövid bemutatót tartottak a PLM 
üzletágról, ismertették a diákokkal a programot, illetve 
a sikeres feladatmegoldáshoz szükséges információkat, 
majd hivatalosan is kezdetét vette a verseny.

A feladatok megoldására, a korábbi évekhez hasonlóan 
idén is 3 órát kaptak a diákok, munkájukat pedig Szűcs 
Imre, Huszár András, Veres Tibor, Kiss Tibor, Szabó Zol-
tán és Gyönyörű Attila felügyelte és segítette.

A versennyel párhuzamosan a diákokkal érkező felké-
szítő tanárok izgalmas előadásokat hallgathattak meg a 
rendezvény támogató partnerei; a Hexagon Metrology 
és a Seco-Tools Kft. jóvoltából.

Az eseményen készült 
fotók képgalériája

VI. ORSZÁGOS 
SOLID EDGE ÉS EDGECAM
VERSENY 
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DÍJAZOTTAK SOLID EDGE KATEGÓRIÁBAN:

1. helyezett: Horváth Bálint (Beszédes József  
Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont)
2. helyezett: Barkóczi Enikő (Beszédes József  
Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont)
3. helyezett: Gáspár Balázs (Ipari Szakközépiskola 
Komárom)

DÍJAZOTTAK EDGECAM KATEGÓRIÁBAN:

1. helyezett: Orova László Illés (Győri Műszaki  
Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és  
Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma)
2. helyezett: Kapocsi Máté (Győri Műszaki Szakképzési 
Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai  
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma)
3. helyezett: Hegedűs Ádám (II. Rákóczi Ferenc  
Katolikus Gimnázium és Mezőgazdasági, Közgazdasági, 
Informatikai Szakgimnázium)

A VERSENY KÜLÖNDÍJASA:

Árvai Tamás (Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy 
Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)

 

A feladatok megoldása után egy ebédszünet követke-
zett, amit a Seco-Tools munkatársának marási straté-
giákról tartott előadása követett. Az előadás végére a 
feladatok ellenőrzése is lezajlott, így kezdetét vehette 
az eredményhirdetés. A győztes munkákat többek kö-
zött olyan értékes díjakkal jutalmazták, mint okosóra, 
bluetooth fejhallgató vagy 3D téregér.

A rendezvény újfent bizonyította, hogy már csak a rész-
vét miatt is megéri nevezni, hiszen a diákoknak lehetősé-
gük nyílik arra, hogy felmérhessék képességeiket és köz-
vetlen kapcsolatot építhessenek a rendezvényt szervező 
és támogató cégek rendkívül nyitott szakembereivel. Az 
eddigi sikerekre alapozva, 2019-ben is számíthatunk az 
országos versenyre, így a lehetőség jövőre ismét adott 
lesz a vállalkozó szellemű középiskolás diákok számára.

Képgaléria a versenyzők 
pályamunkáiról



PLM HÍRMONDÓ          8       

CNC programozás

A szoftver egyik legfőbb jellemzője, hogy CAD és meg-
munkálógép-független megoldás, tehát a rajz adatok 2D 
dwg/dxf formátumán túl, akár 3D CAD adatok feldolgo-
zásra is képes. Az így generált NC fájlok a legkülönbö-
zőbb szerszámgépek igényeihez illeszthetőek, legyenek 
ezek nagy világmárkák, vagy kisebb gyártók modelljei. 
Ugyanazzal a szoftverrel, ugyanazzal a felülettel progra-
mozhatja a lézer-, plazma-, láng-, vízvágó vagy a stancoló 
gépeit, nem szükséges hozzá több szoftvert üzemben és 
naprakészen tartani.

Táblatervek

A táblaterveket másodpercek alatt automatikusan elké-
szítheti, így nagyobb projektek kezelése és programozá-
sa sem okozhat gondot. A projektkezelő ablakban min-
dig láthatja, mely alkatrészek kerültek már fel a táblákra, 
hogy  az éppen programozott táblán milyen alkatrészek 
vannak, valamint hogy milyen és hány táblát használt 
el eddig. Az automatikusan elkészült táblaterveket, ha 
szükséges, kézzel is lehet módosítani, valamint utólag 
tetszőlegesen testreszabhatók.

HATÉKONY CNC PROGRAMOZÁS 
A LEMEZTECHNOLÓGIÁBAN? 

PRÓBÁLJA KI INGYEN!

A “Testdrive” keretein belül lehetőség nyílik kipróbálni a Radan lemeztechnológiai  
CAD/CAM szoftver előnyeit ingyenesen, terméktámogatás mellett.
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A táblatervek szerszámozása és a vágási sorrendek 
meghatározása teljesen automatizálható. Nem kell a 
gépgyártó által előre meghatározott technológiákban 
és stratégiákban gondolkodnunk. A felhasználók akár 
egyedi szabályokat, sablonokat is létrehozhatnak annak 
érdekében, hogy a vágás valóban úgy történjen, ahogy 
ők azt elképzelték.

Megjelenítési lehetőségek

A generált NC-kód mellett, a programkísérő lapok és ri-
portok szintén teljesen testreszabhatók, így csak azokat 
az adatokat tartalmazzák, melyek a felhasználó számára 
szükségesek, és olyan formátumban, amely egyszerűen 
feldolgozható. A szöveges és grafikus megjelenítés mel-
lett vonal- és QR-kódok használatára is van lehetőség a 
riportokban, az egyszerűbb azonosítás és a hibák elke-
rülése érdekében.

 

A Radan hatékonysága jelentősen növekedhet az ERP/MRP 
rendszerhez illesztéssel, ami egyedi igények alapján valósít-
ható meg. Az illesztéssel nem csak az adatok kinyerése, de 
akár a feldolgozott adatok (pl.: kiosztott alkatrészek, elhasz-
nált anyagok, gépidők stb.) visszatöltése is megvalósítható.

Radanban a 2D vágások mellett lehetőség van cső- és 5-ten-
gelyes vágások programozására is. Ezekben a modulokban a 
szerszámpálya-készítés mellett szimulációs, készülékterve-
zési, valamint kiosztási lehetőségek is megtalálhatóak, hogy 
a vágási folyamatok minél hatékonyabbak és biztonságosan 
tervezhetőek legyenek.

Élhajlítási feladatok szimulálására és programozására is 
van lehetőség, elsősorban 3D-s adatok alapján. A Radbend 
modul már a tervezési folyamatban hatékonyan segítheti a 
munkát, mivel a tervezett alkatrész gyárthatósága egysze-
rűen ellenőrizhető. A gép és a szerszámozás ismeretében, 
valamint a gyártási adatok alapján készíthető el a pontos te-
ríték. A hajlítás szimulációja biztosítja, hogy a helyes hajlítási 
sorrend és tervezés mellett a gép-szerszám-alkatrész ütkö-
zések elkerülhetőek legyenek. Ezek mellett nem elhanyagol-
ható, hogy a programozás és a szimuláció is off-line történik, 
tehát a technologizálással nem kötjük le a hajlítógépünk ide-
jét, tervezés közben a gép folyamatosan dolgozhat.

Ha szeretné élesben is ki-
próbálni a Radan CAD/CAM  
szoftvert, vagy további in - 
for má ciókra van szüksége,  
akkor olvassa be a QR kódot!

adan
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Gondolatok a Solid Edge és Edgecam 
versenyről

 [Szűcs Imre] Mikor voltatok a  versenyen és milyen  
 iskolát képviseltetek, milyen eredményt értetek el?
[Cérna Szabolcs] Ha jól emlékszem, 2013-ban voltam 
először és sajnos utoljára is az Országos Solid Edge Ver-
senyen. A Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki 
Iskolaközpont színeiben versenyeztem, és az előkelő 4. 
helyet értem el.

[Lázár Alex] Az első versenyemen 2014-ben voltam, 
azon 9. helyezést értem el a nyíregyházi Bánki Donát 
Iskola tanulójaként, aztán az azt követő évben is meg-
próbáltam, és 4. helyezett lettem, plusz elhoztam a kü-
löndíjat is a pályamunkámért.

 [SzI] Igaz, hogy évekkel ezelőtt volt, de mi maradt  
 meg bennetek, milyen élményekkel gazdagodtatok?
[CSz] Valóban nem tegnap volt, de azért még jól emlék-
szem, hogy mennyire izgultam, mert ez a verseny telje-
sen más típusú volt, mint amin előzőleg részt vettem. 
Így lassan 5 év távlatában is meghatározó és fontos él-
ményként gondolok vissza rá.

[LA] A versenyeken elért eredményeim a későbbiekben 
sokat segítettek az elhelyezkedésben. Emlékszem, hogy 
rengeteget készültem, de a verseny pillanataiban min-
dent kevésnek láttam, a tudásomat, az időt, de főleg a 
leendő pontjaimat. Képzelhetitek, hogy örültem, mikor 
kiderült, hogy nem utolsó, hanem 9. lettem. Másodjára 
persze már többet tudtam és nyugodtabban kezdtem 
neki az egésznek.

 [SzI] Igyekszünk érdekes, ipari példákon alapuló  
 feladatokat összeállítani. Mit tanultatok belőlük?
[CSz] Pont ez az, ami igazán különlegessé teszi ezt a 
versenyt a többihez képest. Nem másolási feladatokat 
kellett elkészíteni, hanem valós problémákkal foglalkoz-
hattunk. Rengeteget fejlesztettek a feladatok a problé-
mamegoldó képességemen és a kreativitásomon.

AKIK MÁR MEGMÉRETTETTEK 
A VERSENYEN
Az Enterprise Group PLM üzletága idén hatodik alkalommal rendezi meg az országos Solid 
Edge és Edgecam versenyt. Az elmúlt évek során a verseny résztvevői közül már sokan a 
munkaerőpiac aktív résztvevőivé váltak és mára multinacionális vállalatoknál vagy hazai 
vállalkozások munkatársaiként látnak el fontos szerepeket. Cérna Szabolcs és Lázár Alex 
az Enterprise Group PLM üzletágában dolgoznak, ezt kihasználva pedig megosztják velünk 
tapasztalataikat a versennyel kapcsolatban.

CÉRNA SZABOLCS,  
MÉRNÖK TÁMOGATÓ
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[LA] A feladatok megoldásai megvilágították, mit nem 
tudok még, és hova szeretnék majd fejlődni. Mondanom 
sem kell, hogy ez egy véget nem érő folyamat.

 [SzI] Ha visszapörgethetnétek az idő kerekét, akkor ismét 
 neveznétek? Esetleg mit csinálnátok másként a versenyen?
[CSz] Ha újra lehetőségem nyílna rá, egész biztosan ne-
veznék, ez nem kérdés. Mit csinálnék másként? Az biz-
tos, hogy többet mentenék, hogy véletlenül se veszítsek 
el egy rajzot, mert a technika ördöge bármikor felbuk-
kanhat. Emellett taktikusabban választanám meg a fel-
adatok elvégzésének sorrendjét.

[LA] Ha újra ott lennék, megint neveznék, ez természe-
tes. Az időmet talán másképpen osztanám be, de igazá-
ból amit nem tudtam az első versenyemen, az az, hogy a 
végén inkább az számít, hogy ott vagyok, és hogy élvez-
ni kell a megmérettetés minden másodpercét. 

„Megfogadandó tanács”

 [SzI] Van olyan üzenet vagy tanács, amit szívesen  
 megosztanátok az idei versenyzőkkel?
[CSz] Először is azt üzenném azoknak, akik még nem 
neveztek, hogy mindenképp próbálják ki magukat és ne 
féljenek, mert a verseny egy hatalmas élmény és kihí-
vás. Akik pedig már megtették, azoknak csak ajánlani 
tudom a keddenként megjelenő gyakorló feladatokat, 
melyek óriási segítséget tudnak nyújtani.

[LA] Másodjára már a fentiek szerint álltam neki és min-
den jobban ment, emellett leginkább úgyis az élmény lesz 
maradandó, ami pedig csak azon múlik, hogyan állsz a ver-
senyhez. Szóval azt tanácsolom és kívánom mindenkinek, 
aki erre szánja rá magát, hogy élvezze és győzzön!

LÁZÁR ALEX,  
ÜGYFÉLTÁMOGATÓ MÉRNÖK
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Béke Gyula, az Enterprise 
Group PLM üzletág 
vezetőjének köszöntője

A PLM Hírmondó decemberi számában már beszámoltunk a sikeresen lezajlott  
EPLM TRENDS DIGITAL 2017 eseményről, mely több téren is kivételes és jeles alkalomnak 
számított. Első alkalommal szerveztük meg a fórumot kizárólag online elérhető 
formában, s a szintén évente megrendezésre kerülő EDGE Vándorkupa nyerteseit  
is ez alkalommal hirdettük ki.

EPLM TRENDS DIGITAL 2017, 
AVAGY BELÉPTÜNK AZ ÉTERBE
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Miért jobb digitálisan? Miért nem a 
hagyományos úton csináljuk?

Sokat gondolkodtunk azon, hogy jó ötlet-e szakítani a régi 
módszerrel, ha nem a megszokott konferencia stílusban 
szervezzük meg a találkozót.  Végül úgy döntöttünk, hogy 
talán többekhez elérhetünk, hiszen nem korlátoz minket az 
ülőhelyek száma, a terem befogadóképessége, valamint a 
vidéki kollégáknak sem szükséges Budapestre utazniuk az 
információkért és hírekért. Az EPLM TRENDS DIGITAL 2017 
eseményt egy időben több mint 130 online néző követte és 
a regisztráltak több mint kétharmada az összes előadás alatt 
online volt.

Egyre többet hallunk az Ipar 4.0-ról, egyre több blog bejegy-
zést és cikket találhatunk a témában. Ahogy a köszöntőben 
Béke Gyula is fogalmaz, „a csapból is ez folyik”. Azonban ér-
demes egészben látni, hogy mégis mi számít ipari forrada-
lomnak, az emberiség eddig milyen áttörések kirobbantója 
és átélője volt. Röviden összefoglaljuk, mi az Ipar 4.0, vagy 
más néven a negyedik ipari forradalom. Szeretnénk útmuta-
tást nyújtani, hogy mindez hogyan válhat egy vállalat számá-
ra hasznossá és miként lehetséges az ipar 4.0 folyamataiba 
becsatlakozni.

A fent említett videóban összefoglaljuk, hogy hogyan tehe-
ti hatékonyabbá a mindennapi munkafolyamatokat az Ipar 
4.0, melyek azok a fontos elemek, melyek segíthetik vagy épp 
gátolhatják a sikeres átállást, az Ipar 4.0 befogadását, folya-
matainak integrálását.

Fontosabb mérföldkövek

Az Ipar 4.0 bevezetésekor három fontos nézőpont határozza 
meg a sikerességet
• Technológia iránti bizalom: Nyitottak vagyunk-e az új tech- 
 nológiákra?
• Technológia megjelenési sebessége: Mennyire vagyunk  
 résen, mennyire tudjuk lekövetni a változásokat?
• Innováció vagy adaptálás: Nem kell feltalálni a spanyol- 
 viaszt! Már vannak működő rendszerek, elegendő lehet  
 ezeket alkalmazni/bevezetni.

Digitális átalakuláshoz vezető megoldások a 
tervezésben

Az Ipar 4.0 számára kiemelkedő fontosságú az adatok keze-
lése, létrehozása, valamint azok vállalatok közti áramlása. Sok 
cég életében jelen van az Enterprise Group, így közelről van 
szerencsénk látni és asszisztálni a cégek átalakulását az ipa-
ri fejlődés tekintetében. Maga az Ipar 4.0 sokkal inkább egy 
strukturális változtatás, gondolkodásmód váltás, nem feltét-
lenül igényli a nagyfokú anyagi befektetést.

Ez a változás mindenki számára másmilyen kihívásokat jelent, 
mint például a munkafeltételek biztosítása vagy a munkaerő-
hiány, ezért nehéz általánosságban beszélni róla. Többek kö-
zött ezekre kínál megoldást a PLM üzletág különböző szoft-
veres eszközökkel, CAD és CAM rendszerekkel. A Delta-Tech 
Kft. egy jó példa arra, miként tud egy kis- és középvállalkozás 
szerepet vállalni és becsületesen helytállni egy ilyen ipari kör-
nyezetben.
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A fejlődés lehetősége

Meglehetősen fontos tényező az önképzés, hiszen ezáltal az 
ember a cégnek és magának is időt, energiát, pénzt tud meg-
takarítani. Ez a fajta önképzés visszaköszön a Vándorkupa 
esetében is, hiszen a résztvevő fiatalok rendkívül ambiciózu-
sak. Ez a hozzáállás pedig később igencsak kifizetődő lehet, a 
befektetett energia a tapasztalatok szerint megtérül, legyen 
az anyagi jellegű, vagy szakmai elismerés.

Solid Edge újdonságok

Az EPLM TRENDS 2017 keretein belül Tripolszki Gábor és 
Huszár András ügyféltámogató mérnökök bemutatták egy 
konkrét példán keresztül, hogy a digitális átalakulásra milyen 
szoftveres megoldásokat tud nyújtani a Solid Edge, mely már 
nem egy CAD rendszer, a tervezési munka szempontjából 
sokkal inkább egy digitális platform.

Az ördög a részletekben rejlik

A megoldások között szerepel a 3D nyomtatás, az adatkeze-
lés, Reverese Engineering, és a komponens klónozás, melyek 
bővebben kifejtve a következők:

• 3D nyomtatás: Solid Edge-en belül elérhető lehetőség, mely  
 kimeneti fájlformátuma 3mf, vagy stl, így akár otthon is  
 kényelmesen kinyomtathatjuk a kívánt alkatrészt.
• Az adatkezelés egy nagyobb volumenű téma, a Solid Edge- 
 ben található beépített adatkezelő több eddig felmerülő  
 problémára megoldás lehet. Amennyiben komolyabb át- 
 láthatóságra és adatrendezére van szükség, a Teamcenter  
 nyújt megoldást.
• A pontfelhő vagy háló modellek elsősorban stl fájlok, melyek 
 kezelése sokat fejlődött. A felületeket definiálhatja a  
 felhasználó, így teljes értékű modellek hozhatóak létre, de  
 alapszintű műveletekre – mint a hozzáadás, kivonás –, már  
 az alap stl fájlok is alkalmasak.
• Ha egy alkatrészt többszörösen szeretnénk beépíteni,  
 akkor az alkatrész klónozás lehet segítségünkre. Ezzel a 
 funkcióval gyorsan és kényelmesen oszthatjuk ki a kívánt  
 geometriát úgy, hogy a kényszereket is automatikusan  
 hozzárendeli a Solid Edge.

Tripolszki Gábor és 
Huszár András 
ügyféltámogató mérnökök 
bemutatója a Solid Edge 
újdonságokról
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A Siemens PLM Software idén január végén 
rendezte meg éves partnertalálkozóját, 
ahol az Enterprise Communications Magyar-
ország Kft. vehette át a Mainstream Engine-
ering Software kategória legrangosabb, Top 
European Partner díját.

A minden évben megrendezésre kerülő EPLS (European 
Partner Leadership Summit) konferenciának idén a mál-
tai St Julian’s adott otthon. A kétnapos rendezvény kere-
tein belül a partnerek a legfrissebb trendeket oszthatják 
meg egymással, és az üzleti növekedés támogatásaként 
közösen járják körbe az iparág aktualitásait és best practi-
ce-eit. A Siemens PLM a konferencián átadásra kerülő Top 
European Partner elismerő díjakat a partnercégek előző 
üzleti évben tanúsított teljesítménye alapján ítéli oda.

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. a  
Siemens PLM termékek viszonteladójaként elkötelezett 
híve annak, hogy a magyarországi kis- és középvállalko-
zások is közelebb kerüljenek a digitalizációhoz. A digitális 
átalakulás a gazdaság minden szereplőjére kihat, mégis el-
mondható, hogy a gyártó cégek járnak élen, s tesznek meg 
egyre többet folyamataik automatizálásáért. 

Azonban nem könnyű az elindulás a digitalizáció felé, a leg-
több vállalatnál jelenleg még nincs olyan digitalizációért 
felelős szakember, aki képes lenne vagy vállalkozna a folya-
mat szakszerű levezénylésére. Az Enterprise a 2017-ben in-
dított ipari digitalizációs kampánya keretében igyekszik se-
gítséget nyújtani a hazai KKV szektornak az új ipari trendek 
világában való tájékozódáshoz.

A vállalat PLM üzletága amellett, hogy egyedi, cégre szabott 
bemutatók és konzultációk révén folyamatosan igyekszik 
edukálni az érdeklődő cégeket és szakembereket, az ipari 
digitalizáció kampány keretein belül ingyenes online webi-
nárokkal is szolgál a minél gyorsabb és hatékonyabb infor-
mációátadás reményében. A szintén online, ingyenesen el-
érhető tartalmaik között hasznos és érdekes információkat 
találnak mind a digitalizáció útjára rálépni készülők, mind 
azok, akik már belevágtak a folyamatba. Szakembereik fon-
tosnak tartják, hogy könnyen elérhető tartalmakat biztosít-
sanak az Ipar 4.0 és a hozzá tartozó technológiai hírektől és 
újdonságoktól kezdve egészen a különböző iparágak egyedi 
szoftveres megoldásainak segítségnyújtásáig.

A helyi erőfeszítések sikerességét látva a Siemens PLM 
2018-ban további négy európai országra is kiterjeszti a ma-
gyarországi Enterprise által kidolgozott kampányt. Az ipari 
digitalizációs kampányelemeket az országokban működő 
partnercégek a lokális igényekhez szabják, azonban meg-
tartják a fő pilléreket, az átlátható információátadást mo-
dern digitális technológiai eszközökkel.

AZ ENTERPRISE GROUP VEHETTE ÁT  

A SIEMENS PLM 
LEGRANGOSABB EURÓPAI ELISMERÉSÉT



Az idei évben Portugáliában, Algarveben került megrendezésre a Vero Software  
viszonteladói konferenciája. A három napos rendezvényen április 23-25. között  
a Vero Software CAM/CAD megoldásainak európai viszonteladói plenáris és termék-
specifikus szekciók keretein belül, első kézből értesülhettek mind a szoftverfejlesztőt,  
mind megoldásaikat érintő újdonságokról és fejlesztési irányvonalukról.

VERO VISZONTELADÓI 
KONFERENCIA 2018
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A termékspecifikus szekciókban a résztvevők valamennyi 
megoldásra, így az Edgecam, Radan, Alphacam, WorkNC és 
VISI szoftverekre vonatkozóan is megismerhették az aktuá-
lis fejlesztéseket és a 2018/2019 évi fejlesztési irányvonalat. 
A plenáris szekciók keretében bemutatták a Vero Software 
és a Hexagon Manufacturing Intelligence közötti, valamint 
az egyes szoftvermegoldások közötti integrációt és együtt-
működést, a 2017-es évben elért üzleti eredményeket és a 
közös fejlesztési területeket. A Vero Software és a Hexagon 
Manufacturing Intelligence közötti szoros együttműkö-
désnek köszönhetően az Edgecam szoftver új, szerszám-
gépen történő mérés programozására szolgáló teljeskörű 
alkalmazással gazdagodik, míg a Visi szoftver a Hexagon 
ROMER Absolute Arm hordozható mérőkarok által beolva-
sott pontadatok közvetlen beolvasására és a nagyméretű 
ponthalmaz kezelésére szolgáló megoldással bővült. 

Az egyes területek közötti együttműködés a fejlesztő 
csapatok összevonásán túl, ami a megoldások párhu-
zamos, gyorsabb fejlesztését eredményezi, egy közös 
szoftverplatform kialakítását célozza, ami a szoftverek 
közötti jobb átjárhatóság mellett a megmunkálás geo-
metriai előkészítéséhez nélkülözhetetlen közös CAD 
funkcionalitást eredményez a Vero Designer csomag be-
vezetésével.

Az üzleti eredmények tekintetében a Vero Software a tava-
lyi évben rekord évet zárt, és a CAM piac növekedését je-
lentősen meghaladó emelkedést ért el, megszilárdítva és 
tovább erősítve piacvezető pozícióját. Az Enterprise Com-
munications Magyarország Kft. tavalyi rekord-eredményé-
vel szintén kivette részét a Vero sikeréből, így a tavalyi terv-
számait túlteljesítve bekerült a „Vero 100 Club”-ba. 

Az Enterprise Group az idei évben már öt fővel képvisel-
tette magát a rendezvényen annak érdekében, hogy az 
általuk reprezentált valamennyi Vero CAM megoldás új-
donságairól első kézből szerezzenek információt a pár-
huzamos szakmai szekciókban. 

A rendezvény legfontosabb üzenete egyértelműen az 
egyes megoldások közötti együttműködés további erő-
sítése volt, ami még jobb és dinamikusabban fejlődő 
CAM megoldások gyorsabb piacra kerülését szolgálja.
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A negyedik ipari forradalom, vagyis az Ipar 4.0 elhozta számunkra a gyártásban részt 
vevő eszközök digitális integrációját, mely során az automatizálás révén az informatikai  
hálózatok adatmennyiségének feldolgozása fontos szerepet nyer. Azzal, hogy a szoftverek 
és hardverek képesek egy integrált egységbe összeolvadni, jelentős mértékben növelhe-
tő az ipari tevékenység hatékonysága. A valós idejű adatfeldolgozással kevesebb emberi  
beavatkozás mellett gazdaságosabb működést érhetünk el.

A DIGITÁLIS BERUHÁZÁS 
ÉS MEGTÉRÜLÉSÉNEK 
SZÁMÍTÁSA



A megtérülés-számítási módszertannal könnyebben átlát-
hatjuk gazdasági döntéseinket a várható termelt haszon 
függvényében. Mindehhez fontos tudnunk, hogy milyen pa-
ramétereket szükséges figyelembe vennünk a számításhoz és 
hogyan alkalmazhatjuk hatékonyan a ROI mutatót. 

Fontos paraméterek a digitális beruházásban

A negyedik ipari forradalom által előtérbe kerülő digitalizáci-
ós folyamatok minden eddiginél erősebb tempót diktálnak 
az ipar dinamikus fejlődésében. Az újabb eszközök és tech-
nológiák rohamos léptékben jelennek meg, így bizonytalan-
nak érezhetjük magunkat az aktuálisan legújabb eszközökkel 
kapcsolatban is, de a megtérülés-számítással körültekintően 
dönthetünk a beruházásról.

Hagyományos termelési berendezésekre és olyan szolgál-
tatásokra, melyek a termelést támogatják már kidolgozot-
tabb eszköztárral rendelkezünk, a kihívást a jelen pillanat-
ban is formálódó és egyre több lehetőséget tartalmazó 
digitalizáció jelenti.

Egy digitalizációs eszköz bevezetésekor a folyamat legelején 
szükséges lefektetnünk, hogy milyen célokat szolgál a beruhá-
zás. Szükséges meghatároznunk, hogy az implementálás az 
adott vállalat felépítése és egyedi termelési módjai esetében 
milyen erőforrásokat igényel. A digitalizációs folyamat terve-
zése mindig az adott cég sajátosságai alapján készül el, így 
részletesen képesek vagyunk meghatározni azt, hogy egy nap 
alatt, egy héten, egy hónapban vagy egy évben mennyi erő-
forrást és időt takaríthat meg számunkra a bevezetett eszköz. 

A specializált rendszerek akkor tudnak igazán hatékonyan 
működni, ha pontosan és részletesen meghatározott sza-
bályrendszerek alapján alkalmazzuk őket. Képesek vagyunk 
meghatározni a jövőben felmerülő esetleges átalakítási, 
bővítési és karbantartási költségeinket is, így már a beru-
házás előkészítő szakaszában számszerűsíteni tudjuk a 
megadott paramétereket.

Milyen lehetőségeket nyújt a digitális beru-
házás?

Az Ipar 4.0 idején olyan termeléstámogató eszközök-
kel találkozhatunk, amelyekkel korábban nem. Kéz-
zel fogható és virtuális csatornákon építhetjük és 
mérhetjük a termelés hatékonyságát. Egy átfogó és 
egyedi vállalatirányítási rendszerrel teljesen új meg-
oldásokat találhatunk folyamataink bármelyik szaka-
szát illetően a digitalizált termelésnek és tervezésnek  
köszönhetően. 

Nem csak a virtuális térben gondolkodhatunk, nézzük meg 
példaként a 3D nyomtatók sokszínű felhasználási módját. 
Amellett, hogy a technológia rohamos fejlődése követ-
keztében javíthatja a meglévő szolgáltatások minőségét, 
a gyártás ütemét és ütemezését, teljesen új területeket 
is felfedezhetünk, melyre a digitalizáció nélkül jó eséllyel 
nem találtunk volna rá.
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Ezen eszközök bevezetése merőben új gondolkodásmódot 
igényel. Amennyiben a vállalat hatékonyan képes felhasz-
nálni a technológiákat, rövid időn belül megtérülhet a be-
ruházás értéke. Ezek egy része még annyira új a piacon, 
hogy nem könnyű pontosan meghatározni a megtérülés 
idejét. Míg korábban elfogadható volt egy 10 éves meg-
térülési idő, a mai gazdasági viszonyok közt már sokkal 
időhatékonyabb és tervezhetőbb folyamatokra van szüksé-
günk. 

A ROI (vagyis Return on Investment) mutató nemcsak 
nagyvállalati, hanem kis- és középvállalkozási szinten 
is segíti a fejlesztések megtérülésének számítását. Annál 
megbízhatóbban lehet segítségünkre, minél pontosabb 
értékeket tudunk rendelni a szükséges paraméterek-
hez. Amennyiben megközelítő értékekkel dolgozunk, 
szükséges felkészülnünk a végeredmény bizonytalansá-
gára is, de egy előzetes kalkuláció biztosan többet segít, 
mint egy kockázatos beruházás számítási előkészületek  
nélkül.

Természetesen előfordulhat olyan eset is, hogy a ROI 
számítás eredményeként azt kapjuk, hogy vállalatunknak 
a várt időtartamon belül nem tud megtérülni a beruhá-
zás, így már az előkészületek alatt stratégiát vagy eszközt 
válthatunk. Mindig vizsgáljunk meg több lehetőséget is, 
ne hagyatkozzunk a legelső ötletre, hiszen a digitalizáci-
ós beruházások egyre többféle oldalát ismerhetjük meg 
napról napra.

A ROI mutató számítása

A ROI a jövedelmezőségi mutatók egyik típusa, mely meg-
mutatja, hogy a beruházásunk hatékony lehet-e. Olyan 
összetett módszertanon alapszik, amely képes közép- 
vagy hosszútávú beruházások megtérülési értékeinek 
meghatározására. A kalkuláció a beruházás paramétere-
inek ismeretében segít meghatározni, hogy mennyi idő 
alatt térülhet meg a befektetett összeg. Az alapképlet a 
következő:

ROI = (befektetés bevétele – befektetés költségei) /  
befektetés költségei

A befektetés időszakosan várt bevételéből kivonjuk a 
befektetési költségeket, majd a kapott számot eloszt-
juk ismét a befektetés költségeivel. A költségek összetett 
adatokból állnak össze, szükséges figyelembe vennünk a 
paramétereknél már említett átalakítási és karbantartási 
költségeket, emellett a beszerzési és működési költsége-
ket. A finanszírozási módot sem szabad kihagynunk a kal-
kulációból. Egy hitel növelheti, míg egy pályázati támoga-
tás csökkenheti a beruházási költségek értékét.

Ahogy már említettük, mindig érdemes több lehetőséget 
végignéznünk. A lehetőségeink közül az lesz a leghama-
rabb és leghatékonyabban megtérülő beruházás, melynek 
a ROI értéke magasabb.

Megéri digitalizációba invesztálni?

Ahogy a korábbi ipari forradalmak idején, így most is a 
folyamatok optimalizációja a változások mozgatóeleme. 
Minden fejlődni vágyó vállalat arra törekszik, hogy a le-
hető leghatékonyabban tudja erőforrásait és idejét cso-
portosítani a lehető legmagasabb haszon mellett. Ebben 
vannak óriási segítségünkre a digitalizációs eszközök, 
melyek munkájának eredménye korábban csak bonyolult 
és hosszú távú emberi erőforrás bevonásával volt elérhe-
tő. A gyorsaság és a hatékonyság a mi oldalunkon áll, és 
valószínű, hogy bizonyos, jelenleg emberek által végzett 
munkakört átvehetnek a gépek, de ugyanakkor rengeteg 
új dimenziót is nyitnak. 

Az ipar és a gazdaság minden területére beszivárog a digita-
lizáció, ha időben felkészülünk a lehetőségek nyújtotta válto-
zásokra, jelentős gazdasági versenyelőnyre tehetünk szert.
 

Természetesen vállalatunk digitalizációs  
átalakítását kisebb lépésekben is elkezd-
hetjük, akár költséghatékony, rövid tá-
von megtérülő szoftverek alkalmazá-
sával. Ha látjuk ezek hasznosságát és 
megtérülését, hamar elindulhat cégünk 
a teljes digitalizáció irányába.
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A tervezési folyamatok változása

A mai mérnökhallgatók természetesen elsajátítják a mű-
szaki rajzolás alapjait papíron, de a legtöbb intézményben 
már nagyobb hangsúlyt fektetnek a számítógépes techni-
kák tanítására. Míg nem is olyan régen a műszaki rajz-
készítés jelentette a legnagyobb kihívást egy tanuló vagy 
egy kezdő számára, ma ezt már digitalizált programok se-
gítik, a kihívás inkább azok elsajátításában rejlik, hogy ho-
gyan hozható ki a tervből a legtöbb az adott alkalmazások 
segítségével.

Termék és szimuláció

A digitalizáció a termékfejlesztés szempontjából az utóbbi 
évtizedek legnagyobb lépése, jelentősen lerövidíti a ter-
mék életútját az ötlettől a sorozatgyártásig, és nagyban 
megkönnyíti a későbbi karbantartást is. A 3D nyomtatók 
megjelenése olyan mérföldkőnek számít, ami nemcsak 
a későbbi gyártás folyamán nyújtja az alapokat, hanem 
már az ötlet szintjén elkezdhető vele a tesztelés. Akár né-
hány óra alatt létrehozható vele egy prototípus vagy egy 
alkatrész. Ez azt jelenti, hogy nem szükséges egészen a 
gyártósorig elvinnünk egy terméket, ha már a kezdeti sza-
kaszokban megismerhetjük a korlátokat, és az azonnali 
visszajelzések alapján módosíthatjuk a terveket.

A digitalizálás és a mesterséges intelligencia korába érve lehetőségünk nyílik arra, hogy 
egy termékötletet már a legelső tervezési fázisokban teszteljünk, és idejében megtapasz-
taljuk az esetleges kockázatokat és kritikus pontokat. Korábban ez nem így volt, értékes 
munkaóra, alapanyag és egyéb erőforrás mennyiséget volt szükséges beleölni egy termék-
fejlesztési folyamatba.

TERMÉKFEJLESZTÉS ÉS 
DIGITALIZÁCIÓ
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Az ötletek megszűrésében emellett segítségünkre vannak 
a 3D modellező eszközök is, amikkel termékváltozatokat 
készíthetünk és építhetünk. A modellek megjelenítését 
támogatják az egyre népszerűbb Augmented Reality 
(AR) és Virtual Reality (VR) technológiák. A kiterjesztett 
valóságban nemcsak termékek, de akár egész egységek, 
gyártósorok lemodellezett változatait tekinthetjük meg 
olyan környezetben, amilyenben mi magunk kívánjuk. 
Már most is használunk olyan könnyen kezelhető, fel-
használóbarát alkalmazásokat, amikkel szituációkat szi-
mulálhatunk gyakorlás céljából vagy akár otthonunkat is  
berendezhetjük.

Gyártás és technológia

A CAM szoftverek egyre szélesebb körben való felhasz-
nálásával és fejlődésével egy megmunkálási stratégia 
technologizálási folyamata az előre generált kódok segít-
ségével szinte csak egy gombnyomás. Ezután pedig egy-
szerűen virtuálisan ellenőrizhetjük a munkánkat. 

Így ha már az ötlet szintjén ellenőrizzük saját magunkat 
a megfelelő 3D szoftverek segítségével, és virtuálisan is 
megfelelőnek tartjuk azok illeszkedését a környezetükbe, 
könnyedén készíthetünk prototípus változatokat a CNC 
technológiának köszönhetően. Amennyiben ez utóbbi 
folyamatok akadályait sikerrel vettük, és egy olyan op-
timális szintre fejlesztettük termékünket, elkezdődhet a 
sorozatgyártás tesztelése is, melyhez újabb naprakész 
szoftverek állnak a rendelkezésünkre.

Később, a sorozatgyártás alatt is azonnali visszacsatolást 
kaphatunk, és ezen adatok alapján fejleszthetjük tovább 
vagy tarthatjuk karban gépeinket, termékeinket. Nemcsak 
a tervezési és gyártási idő csökken a legújabb technológiai 
vívmányoknak köszönhetően, hanem a költségeink is csök-
kenni fognak. A hátrányok és esetleges hibák már a terve-
zési szakaszban kiderülhetnek, így sokkal biztonságosabb 
és gazdaságosabb gyártási folyamatokat tervezhetünk, az 
ötlettől egészen egy széria legyártásának befejezéséig.
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Kérjen ajánlatot Siemens PLM megoldásokra a blog.eplm.hu 
oldalon keresztül az alábbi promóciós kód megadásával,  
és garantáltan egyedi kedvezményekhez juthat!

Kérjük, hogy ajánlatkérése elküldésekor az Üzenet mezőben tüntesse fel a promóciós kódot!
Az ajánlatkérés elküldése után kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot!

AJÁNLATKÉRÉS: blog.eplm.hu/ajanlatkeres

PIACVEZETŐ TERVEZŐ  
SZOFTVEREK

Tel.: +36 (1) 471-2380/2  plm@enterprisegroup.hu  www.enterprisegroup.hu 

PROMÓCIÓS KÓD: Siemens1805 



Komplex IT megoldások,  
IP telefónia és csoportmunkát 
támogató Egységes  
Kommunikációs megoldások 
(UCC).

CAD/CAM megoldások és termékciklus 
menedzsment (PLM) a tervezéstől  
a megvalósításig.

Technológia a gyógyítás 
szolgálatában – új távlatok  
az egészségügyi informatikában.

Komplex, egyedi eszközök, megoldások 
fejlesztése és gyártása a legmodernebb 
technológiákkal.

Iparág specifikus SAP bevezetés  
és tanácsadás – versenyképesség  
a legújabb technológiák felhasználásával.
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