Rozwiązania NX
w branży produktów
konsumenckich
Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów
konsumenckich

ROZWIĄZANIA NX W BRANŻY PRODUKTÓW KONSUMENCKICH
Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o.
została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem
systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z
największych polskich dostawców tego rodzaju rozwiązań i
kluczowym partnerem handlowym Siemens Industry Software,
reprezentujemy w Polsce firmę Coretech System
z Tajwanu oraz posiadamy tytuł Silver Collaboration and
Content Microsoft Partner. Zajmujemy się doradztwem przy
wyborze oprogramowania, sprzedażą oraz wdrożeniami (m.in.
szkoleniami,
dostosowaniem
oprogramowania
do indywidualnych potrzeb użytkownika, doborem sprzętu
komputerowego). Nasi specjaliści publikują liczne opracowania
z zakresu oprogramowania CAx.

Nasza oferta:
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Solid Edge – najefektywniejszy dostępny obecnie na
rynku system CAD klasy mid-range,



NX CAD/CAM/CAE – najlepszy system wspomagający
projektowanie oraz wytwarzanie zawierający bogaty
zestaw nowoczesnych narzędzi inżynierskich,



Femap – zaawansowany system do analiz
wytrzymałościowych MES,



Moldex3D – oprogramowanie do przeprowadzania
cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych,



Cadenas PARTsolutions – zbiór modeli CAD 3D/2D
standardowych części i podzespołów,



Teamcenter – zintegrowany zestaw zaawansowanych
aplikacji do zarządzania cyklem życia produktu,



Solid Edge Insight – bazujący na platformie Microsoft
SharePoint, efektywny i łatwy we wdrożeniu system
do zarządzania procesem projektowania,



Szkolenia CAD/CAM/CAE/PDM,



Usługi w zakresie m. in. projektowania 3D, obliczeń
wytrzymałościowych, programowania.

Więcej informacji:
Tel.: (+48) 71 791 30 51
web@gmsystem.pl
www.gmsystem.pl
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Główne wyzwania branży produktów konsumenckich

Najważniejsze potrzeby
konsumenckich

podmiotów

działających

w

branży

produktów

Jakie rozwiązania i narzędzia oferuje system NX?

1. Najwyższej klasy wzornictwo i stylizacje








NX posiada specjalizowany
moduł do stylizacji
przemysłowej - NX Shape
Studio, zawierający zestaw
zaawansowanych narzędzi do
modelowania, analiz i edycji
powierzchni.
Moduł NX Realize Shape
umożliwia stylizację obiektów
techniką Subdivision
Modeling, pozwalającą na
swobodną modyfikację
kształtu produktu.
Technologia Synchroniczna
zastosowana w systemie NX
pozwala na swobodną edycję
kształtu ścian modeli bryłowych, zarówno natywnych jak i importowanych, bez konieczności
wyodrębniania z nich powierzchni do edycji.
Narzędzia inżynierii odwrotnej NX umożliwiają efektywne wykorzystywanie podczas
projektowania danych pochodzących ze skanerów 3D, zapisanych w postaci STL lub chmury
punktów.

2. Narzędzia zaawansowanej wizualizacja i renderingu
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NX daje możliwość tworzenia dynamicznych wizualizacji projektu oraz jego fotorealistycznego
renderingu.
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3. Możliwość budowania od
podstaw własnych produktów
 Wszechstronność systemu NX
pozwala na szybki rozwój nowych produktów,
począwszy od wstępnych koncepcji, poprzez
stylizację, projektowanie mechaniczne i
elektrotechniczne, analizy i symulacje, aż do
etapu wytwarzania z wykorzystaniem
najnowocześniejszych metod obróbki CNC.

4. Możliwość wymiany danych
z innymi systemami CAD
 W NX dostępne są translatory CAD
najczęściej używanych w przemyśle formatów
pośrednich i natywnych (np. STP, IGS, Parasolid, JT, DWG, DXF, Catia, SolidWorks, Solid Edge).

5. Najlepsze funkcjonalności dla branży produktów konsumenckich




NX zawiera zaawansowane narzędzia do stylizacji, pozwalające na projektowanie produktów
o atrakcyjnych kształtach.
NX daje możliwość wydajnego projektowania mechanicznego i elektrotechnicznego w jednym
środowisku.
NX wspomaga projektowanie procesu wytwarzania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
obróbki CNC, zapewniając najwyższą jakość produktów.

6. Mechanizmy skracające czas projektowania i dostarczenia produktu na rynek


Integracja procesów
projektowania (CAD), analiz
(CAE) i wytwarzania (CAM)
zapewnia szybkie
wprowadzanie nowych
produktów na rynek, z
zapewnieniem najwyższej ich
jakości.

7. Rozwiązania pozwalające
ograniczyć do minimum
potrzebę tworzenia
prototypów fizycznych
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Zaawansowane moduły NX
do symulacji i analiz
zapewniają wykrywanie potencjalnych błędów już na wczesnych etapach projektu i uzyskanie
pożądanych właściwości produktu bez potrzeby wielokrotnego testowania fizycznych
prototypów.
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8. Rozwiązania, które pozwalają
skracać do minimum czas przestoju
maszyn
 Moduł CAM systemu NX umożliwia
dokładną weryfikację zaprogramowanych operacji
obróbczych, ograniczając do minimum ilość
błędów podczas wytwarzania produktów na
maszynach CNC.

9. Możliwość projektowania narzędzi
i osprzętu do produktów
konsumenckich


NX posiada specjalizowane moduły narzędziowe, takie jak NX Mold Wizard do projektowania
form i NX Progressive Die Wizard do projektowania tłoczników, które dzięki automatyzacji
wielu procesów, znacząco upraszczają i przyspieszają pracę.

10. Mechanizmy upraszczania procesu modernizacji produktów


Asocjatywność kolejnych etapów procesu projektowego ułatwia i przyspiesza wprowadzanie
zmian w produktach i tworzenie nowych ich wariantów.

11. Zwiększone możliwości w zakresie opracowywania wielu wariantów produktu


NX ułatwia tworzenie projektów wielowariantowych, w których łatwo można wprowadzać
zmiany dzięki stosowaniu różnego rodzaju powiązań pomiędzy poszczególnymi wariantami.

12. Funkcjonalności zapewniające wysoki poziom jakości produktów


Analizy i symulacje systemu NX
pozwalają na optymalizację
produktów, zapewniając ich
wysoką jakość i niezawodność.

13. Zwiększone oszczędności
czasu i środków finansowych
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Zintegrowane w NX narzędzia
wspomagające projektowanie,
analizy i wytwarzanie są ze sobą
ściśle powiązane, co wydatnie
skraca czas projektowania i
wprowadzania zmian w
produkcie.
Wysokiej jakości narzędzia
dostępne na wszystkich etapach pracy z NX zapewniają zmniejszenie liczby potencjalnych
błędów projektowych, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie czasu i kosztów projektu.
Możliwości NX w zakresie tworzenia i weryfikacji kompletnego modelu cyfrowego produktu
pozwalają na ograniczenie liczby kosztownych prototypów fizycznych.
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14. Zintegrowane sprawdzanie
poprawności projektu
 NX zawiera moduły nieustannie
czuwające nad zachowaniem wysokiej jakości i
zgodności tworzonego projektu z ustalonymi
wymaganiami: NX Check-Mate, NX Requirement
Validation.

15. Rozwiązania pozwalające
zwiększyć liczbę produktów w ciągu
roku


Wydajne narzędzia modelowania i edycji geometrii oraz zintegrowane analizy i symulacji
pozwalają na znaczące skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie nowych produktów na
rynek.

16. Perspektywa dalszego rozwoju oprogramowania


Firma Siemens, będąc jednym z czołowych przedsiębiorstw w wielu różnych branżach
przemysłowych, nieustannie dba również o dynamiczny rozwój oprogramowania NX, tak aby
stanowiło najlepszą w swojej klasie platformę wspomagającą projektowanie, analizy i
wytwarzanie.

17. Zapewniania zgodności z własnymi specyfikacjami dotyczącymi jakości oraz
wszystkimi normami regulowanymi przepisami


NX posiada zbiór testów do kontroli poprawności tworzonej geometrii (NX Check-Mate) oraz
zgodności z postawionymi wymaganiami (NX Requirements Validation).

18. Możliwość wykonywania detali, które wcześniej zlecano firmom zewnętrznym


Dzięki wysoce zaawansowanym
rozwiązaniom NX możliwe jest
modelowanie produktów o
najbardziej skomplikowanych
kształtach (wysokiej jakości
powierzchnie klasy A) i wytwarzanie
ich z wykorzystaniem nowoczesnych
obrabiarek i procesów obróbczych
(obróbki wieloosiowe).

19. Możliwość wielokrotnego
wykorzystania projektów
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Dostępne w NX narzędzia do parametryzacji i elastycznej edycji geometrii ułatwiają
wykorzystanie wcześniejszych projektów.
Technologia synchroniczna systemu NX pozwala pobierać wybrane fragmenty wcześniejszych
projektów i szybko dostosowywać je do nowo tworzonej geometrii.
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Podsumowanie
System NX udostępnia rozwiązania i narzędzia, które znacząco przyspieszają proces projektowania w branży
produktów konsumenckich. Z uwagi na dynamicznie zmieniające się trendy rynkowe, gusta i wymagania
konsumentów oraz przepisy i regulacje prawne, niezwykle istotne jest aby mieć możliwość błyskawicznej reakcji
na sygnały płynące z rynku.
Rozbudowany zestaw narzędzi i mechanizmów NX skraca czas dostarczenia produktów na rynek, obniża koszty
produkcji, ułatwia wdrożenie innowacyjnych koncepcji i pomaga zdobyć przewagę konkurencyjną w trudnej
branży produktów konsumenckich.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM ZESPOŁEM KONSULTANTÓW
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