
ELÉRHETŐSÉGEK:

CAD-Terv Kft.
1087 Budapest
Könyves Kálmán körút 76. 7.emelet
e-mail: info@cadterv.hu
tel.: +36 1 461 9000
www.cadterv.hu

MEGOLDÁSOK EGY KÉZBŐL A TELJES FEJLESZTÉSI FOLYAMATRA

2016, első kiadás



ECAD/MCAD
MEGOLDÁSOK

Büszkék vagyunk stabil ügyfélkörünkre. Elmondhatjuk, hogy hazai és külföldi megbízóink jelentős része újra és újra 
felkeres bennünket. Számos vállalkozással több, mint 10 éves partneri kapcsolat áll fenn. Mára több, mint 200 ügyfelet 
szolgálunk ki és az évek során több, mint 1500 sikeres projekt van mögöttünk. Egy kézből kínálunk megoldásokat a 
teljes fejlesztési folyamatra, melyet a Mérnöki Szolgáltatások, a 3DEXPERIENCE (CAD/CAM/PLM), a Szimulációs (CAE) 
és az Elektronikai fejlesztést támogató (ECAD/MCAD) csoportok szoros együttműködésével valósítunk meg. A teljes 
fejlesztési folyamat lefedését a szolgáltatások és a testreszabott megoldások szintjén értelmezzük. Szolgáltatások 
területén a kapacitáscsúcsok lekezelése mellett a feladataink jelentős részében komplett projekteket viszünk végig az 
ötlettől a késztermék gyártásáig. Testreszabott megoldásaink használatával pedig ügyfeleink képesek egy rendszeren 
belül kezelni minden fejlesztéssel kapcsolatos információt a termék teljes életciklusában.
Hiszünk abban, hogy a CAD-Terv Cégcsoport hozzáadott értéke az Ön Vállalkozása számára is előnyt jelent, és rövide-
sen ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Üdvözlettel:
Nadj István

ügyvezető igazgató

A CAD-Terv Cégcsoport 1997 óta van jelen a hazai és nemzetközi piacon szolgáltatásaival és megoldásaival.
Az évek során történt töretlen fejlődésnek köszönhetően – melynek alapja a minőség, a szakértelem, a
rugalmasság, a megbízhatóság - mára a vállalkozás megoldás portfoliója a teljes fejlesztési folyamatot lefedi.
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Autóipar és szállítmányozás
Ipari eszközök és berendezések
Légi-, űr- és hadipari berendezések
Fogyasztási cikkek, háztartási termékek

•
•
•
•

MINDEN TERMÉK SZÜLETIK VALAHOL

20 éves szakmai tapasztalattal és neves referenciákkal 
rendelkező mérnök csapatunk különböző iparágak 
képviselőivel működik együtt gépészeti- és terméktervezési, 
valamint a célgép- és berendezés tervezési területeken. 
Projektjeink során fejlesztői részlegünkkel hatékonyan tudunk 
bekapcsolódni a mérnöki munkába.
Szolgáltatásaink sikerének és folyamatos növekedésünknek 
kulcsa szakértelmünkben, sokszínűségünkben, rugalmassá-
gunkban, szenvedélyünkben és pontosságunkban rejlik.
Partnereinket egészen az ötlet felmerülésétől a koncepció 
kidolgozásán keresztül a sorozatgyártásig támogatjuk, legyen
szó akár komplex termékfejlesztésről vagy kisebb, egyszerűbb
projektekről.

szolgáltatások

A tervezési feladatok során szerzett tapasztalatokra építve indult 2003-ban a 3DEXPERIENCE megoldásokra 
specializálódott csoportunk. Megoldásaink alapját a Dassault Systèmes termékportfoliója adja, melyek saját 
fejlesztéseinkkel kerülnek kiegészítésre. Ügyfeleinknek így a jellemző folyamataikra hangolt, testreszabott iparági 
megoldásokat nyújtunk. A 3DEXPERIENCE (CATIA, DELMIA, SIMULIA, ENOVIA) CAD/CAM/CAE/PLM platform 
testreszabható megoldás, mellyel költséghatékonyan kielégíthetők a kis-, közép- és nagyvállalatok igényei.
Egy rendszerben kezelhetők a fejlesztési folyamat során keletkezett információk, adatok, tervek, dokumentumok. 
Az így megvalósuló hatékony kommunikáció egyaránt támogatja a vállalaton belüli, valamint a megrendelőkkel, 
az alvállalkozókkal, ügyfelekkel történő együttműködést és a folyamatokat. A vállalaton belüli kommunikáció 
segítése a fejlesztéssel foglalkozó kollégákon túl a vállalat további részlegeinek bevonásával a gyártástámogatás, 
a beszerzés, a karbantartás, az értékesítés, a marketing, az ügyféltámogatás stb. területén is megvalósul.

Autóipar és járműgyártás
Ipari eszközök és berendezések
 - Fémforgácsolás
 - Fémöntőszerszám tervezés és gyártás
 - Fröccsöntő szerszám tervezés és gyártás

•
•

Orvosi eszköz- és műszergyártás
Űr-, légi- és hadiipar
High-Tech
Fogyasztási cikkek
Energetikai és közüzemi szektor

•
•
•
•
•

AUDI HUNGARIA KFT.

ONTIME NETWORKS

C3S KFT.
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Űr-, légi- és hadiipar
High-Tech
Fogyasztási cikkek
Energetikai és közüzemi szektor

•
•
•
•

KÖRNYEZETÜNK VALÓSÁGHŰ SZIMULÁCIÓJA

A fejlesztési folyamatban a méretezés, a konstrukció ellenőrzése 
mindig is központi szerepet töltött be. Napjainkban a végeselemes 
szimuláció a mérnökök részére is elérhetővé vált a CAD-rendszerekbe 
épített modulok révén, így egyre szélesebb körben kerül 
alkalmazásra.
Megoldásaink a Dassault Systèmes SIMULIA termékportfoliójára 
épülnek, melyekkel lefedjük a technológiába frissen bekapcsolódni 
vágyó és a szimulációt magas szinten használó ügyfeleink igényeit is.
A SIMULIA szoftvercsalád elemei, mint az Abaqus, iSight, Tosca, 
fe-safe széleskörű megoldásokat nyújtanak a mérnökök számára a 
végeselemes vizsgálatok olyan területein, mint pl. szilárdságtan, 
kifáradás, hő- és áramlástan, ejtés,– törés-, kompozit-, hegesztés-, 
zaj-, rezgés-, kontakt analízis, optimálási feladatok, nem lineáris és 
dinamikus vizsgálatok, élettartam tesztek vagy kifáradás vizsgálatok.
Szoftvermegoldásainkon felül szakértői tudásunkkal szimulációs 
szolgáltatásokat is teljesítünk partnereinknek.

ECAD/MCAD

Kevés olyan terméket tudunk mondani, mely ne 
tartalmazna elektronikát. A termékek egyre összetetteb-
bek lettek, gondoljunk csak a mindennap használt 
telekommunikációs eszközeinkre. Ezzel párhuzamosan az 
elektronikai fejlesztési folyamat és a szereplőinek feladatai 
is jelentősen átalakultak, melyet a MENTOR GRAPHICS 
termékportfoliójára épülő megoldásaink hatékonyan 
támogatnak meg.
A hardvermérnökök mindennapi kihívásaira az xPedition, 
PADS, HyperLynx, FloTherm és FloEFD termékek adnak 
választ.
Az FPGA fejlesztés hatékony eszközei pedig a ModelSIM 
és a Questa megoldások.

Autóipar és járműgyártás
Ipari eszközök és berendezések
Orvosi eszköz- és műszergyártás

•
•
•

megoldások
HÍD AZ ELEKTRONIKA ÉS A GÉPÉSZET KÖZÖTT

Autóipar és járműgyártás
Ipari eszközök és berendezések
Orvosi eszköz- és műszergyártás
Űr-, légi- és hadiipar
High-Tech

•
•
•
•
•
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