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 Plant Simulation 

„Cyfrowe planowanie produkcji kształtujące nową generację 
inżynierów”. 

 
Jako partner Siemens Industry Software w zakresie dystrybucji i wdrażania rozwiązań PLM, 

chcielibyśmy zaprosić Państwa na specjalne bezpłatne, 3 dniowe warsztaty z Tecnomatix, 

rozwiązania pozwalającego zwiększyć wydajność produkcji przez optymalizację inżynierii  procesu 

produkcyjnego. Szkolenie odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2012 w oddziale KS Automotive we 

Wrocławiu ul. Duńska 9 (Wrocławski Park Technologiczny, Budynek Delta). 

Efektem warsztatów będzie  możliwość budowy modeli oraz samodzielnego przeprowadzania 

symulacji. Przykładowe efekty symulacji: 

 Obniżenie kosztów produkcji o 5–20% dzięki 
wykryciu i rozwiązaniu problemów przed jego 
faktycznym wdrożeniem,  

 Skrócenie czasu produkcji aż o 20–60% poprzez 
uwzględnienie wewnętrznych i zewnętrznych 
łańcuchów dostaw, zasobów produkcyjnych oraz 
procesów biznesowych. 

 

Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia, po ukończeniu otrzyma dwutygodniową wersję testową 

oprogramowania Tecnomatix.  

Dowiedz się w jaki sposób rozwiązanie Tecnomatix pozwala zaprojektować wydajny zakład 
produkcyjny jeszcze przed jego wybudowaniem lub usprawnić i zoptymalizować pracę istniejących 
linii produkcyjnych. Weź udział w warsztatach i skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów!  

 

Firma KS Automotive posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania systemów klasy PLM. Jako Partner Handlowy SIEMENS Industry 

Software oferujemy wysokiej klasy oprogramowanie CAD (NX), oprogramowanie PLM do zarządzania cyklem życia produktu (Teamcenter), system 

do symulacji i optymalizacji procesów produkcyjnych (Tecnomatix).  

 

http://cloud.ks-automotive.pl/clicks.php?url=http://plm.ks-automotive.pl/page/ksa/1292-&si=455947&res_id=3211&ai=&co=&fn=Daniel+Pastuszka&em=d.pastuszka@ksautomotive.pl&ri=13677&page_id=1292&nl=2289
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inżynierów”. 

5 grudnia 2012  Zagadnienia  

 

 9:00 - 12:00 - szkolenie  

 12:00 - 13:00 - poczęstunek   
 13:00 - 15:00 - szkolenie 

 

 Metodologia pracy z systemem 

 Szybkie budowanie procesów 

 Animacje pracy fabryki 
 

6 grudnia 2012  Zagadnienia 

 

 9:00 - 12:00 - szkolenie  

 12:00 - 13:00 - poczęstunek 
 13:00 - 15:00 - szkolenie 

 

 Symulacja pracy zakładu 

 Symulacja pracy zmianowej 

 Ergonomia 

 Lean Manufacturing 

 Logistyka 

 Planowanie zamówień 

 Analizy zdarzeń 

 Statystyki 

 Wybory najlepszych strategii 
 

7 grudnia 2012  Zagadnienia 

 

 9:00 - 12:00 - szkolenie  

 12:00 - 13:00 - poczęstunek 

 13:00 - 15:00 – szkolenie 
 

 

 Symulacja wybranych wydarzeń u 
klientów 

 

 

Kontakt: 

ODDZIAŁ WROCŁAW  

Wrocławski Park Technologiczny 

Budynek Delta 

54-427 Wrocław 

ul.Duńska 9 

tel. +48 71 785 89 64 

tel. +48 505 439 126 

fax +48 71 785 89 65 
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Software oferujemy wysokiej klasy oprogramowanie CAD (NX), oprogramowanie PLM do zarządzania cyklem życia produktu (Teamcenter), system 

do symulacji i optymalizacji procesów produkcyjnych (Tecnomatix).  


