
 

Kviečiame dalyvauti seminare 

Naujausi Bentley produktai pramoniniam projektavimui 
Seminaro metu įmonės UAB „IN RE“ specialistai supažindins dalyvius su naujausiais kompanijos Bentley Systems integruoto 
pramoninio projektavimo sprendimais. Bus pristatyta ir pademonstruota pramoninių vamzdynų ir įrengimų integruoto 3D 
projektavimo sistema OpenPlant, slėginių indų analizės programinė įranga AutoPIPE Vessel ir pramoninių konstrukcijų detalizavimo 
programinė įranga Power ProStructures. 

 

 Bentley OpenPlant:  
o Smulkioms ir vidutinėms projektavimo įmonėms – OpenPlant Modeler yra universalus ir pilnavertis pramoninio 

projektavimo įrankis vienos galingiausių grafinių platformų MicroStation aplinkoje – viskas viename, apimantis visų 
reikiamų objektų modeliavimo priemones - įranga, vamzdynai, ŠVOK latakai, elektros įranga ir kt. 

o Gamyklų ir energetinių objektų valdytojams – OpenPlant ModelServer yra pirmasis ir vienintelis pramoninio 
inžinerinio projektavimo sprendimas su integruota atvirų standartų ISO 15926 duomenų bazės schema, užtikrinančia 
neribojamą ir standartizuotą informacijos plėtrą bei investicijų grąžą dėl atviros integracijos ir nepriklausomybės nuo 
duomenų tiekėjų platformų. 

 AutoPIPE Vessel: nauja slėginių indų, šilumokaičių, rezervuarų, aušintuvų analizės sistema, pagrįsta gerai pasaulyje žinomu 
Microprotol sprendimu - vieni stambiausių šio sprendimo vartotojų, Sankt Peterburgo įmonė Neftechimproekt, prisidėjo prie 
projektavimo normų pagal GOST išvystymo ir diegimo šioje sistemoje. 

 Power ProStructures: naujausios versijos populiarios statybinių konstrukcijų programinės įrangos ProSteel ir ProConcrete 
naujausia kombinuota laida Bentley Power platformoje – visos konstrukcinio 3D modeliavimo, detalizavimo, armavimo ir 
projektinės dokumentacijos (brėžiniai, ataskaitos) funkcijos vienoje aplinkoje, nereikalaujančioje CAD platformos! 

 

Seminaras vyks 2014 m. gegužės 22 d., ketvirtadienį,  
konferencijų centre „Karolina“, pirmojo aukšto salėje, Sausio 13-osios g. 2, Vilnius 

(seminaro vieta žemėlapyje) 
 

Seminaras yra nemokamas, tačiau dėl riboto vietų skaičiaus registracija yra būtina 
Kiekvienam iš anksto užsiregistravusiam dalyviui dovana – patogi 4GB USB atmintinė su seminaro medžiaga! 

 

Registruokitės internetu (http://inre.lt/blog/openplant-ir-autopipe-vessel-seminaras/), 
arba el. paštu konferencijos@inre.lt, ar telefonu 8 (5) 2124660 

 

S E M I N A R O   P R O G R A M A * 
* seminaro organizatoriai pasilieka teisę nežymiai pakeisti programą 

Vieta ir laikas 

2014 m. gegužės mėn. 22 d., ketvirtadienis 10:00 – 14:00 Konferencijų centras „Karolina“, I a, Sausio 13-osios g. 2, Vilnius 

Dienotvarkė: 

Laikas Pranešimo pavadinimas Trukmė 

  9:30-10:00 Registracija 0:30 

10:00-10:15 Įžanginis žodis. UAB „IN RE“ pristatymas 
Dr. Arūnas Urbšys | Rinkodaros ir pardavimų direktorius | UAB „IN RE” 

0:15 

10:15-10:45 Bentley Systems pramoninio projektavimo sprendimų apžvalga 
Dr. Arūnas Urbšys | Rinkodaros ir pardavimų direktorius | UAB „IN RE” 

0:30 

10:45-11:30 „AutoPIPE Vessel“ – pramoninių talpų stipruminė analizė ir dokumentacijos paruošimas 
Robertas Janulevičius | Produkto vadovas, PĮ inžinierius | UAB „IN RE” 

0:45 

11:30-12:00 Pertrauka: kava, arbata, užkandžiai 0:30 

12:00-12:45 „OpenPlant“ – pramoninio objekto 2D ir 3D projektavimas, 
informacijos paruošimas objekto statybai ir eksploatacijai 
Robertas Janulevičius | Produkto vadovas, PĮ inžinierius | UAB „IN RE” 

0:45 

12:45-13:15 „Power ProStructures“ – plieninių ir gelžbetoninių konstrukcijų detalizavimas 
Liudas Liepa | Produkto vadovas, PĮ inžinierius | UAB „IN RE” 

0:30 

13:15-13:30 Mobiliosios Bentley technologijos statybos aikštelei ir eksploatacijai 
Dr. Arūnas Urbšys | Rinkodaros ir pardavimų direktorius | UAB „IN RE” 

0:15 

13:30-14:00 Diskusija, klausimai 0:30 
 

 

UAB "IN RE", Lukiškių g. 3, LT-01108, Vilnius, Lietuva. 
Tel.: +370 5 2 124 660, Faks.: +370 5 2 613 021, office@inre.lt  
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