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ĮGYVENDINKITE AMBICINGIAUSIAS 
IDĖJAS 

SOLIDWORKS 2016 SEMINARŲ DIENOTVARKĖ 
SOLIDWORKS 2016 – naujausia 3D projektavimo programinės įrangos versija, kurioje rasite naują vartotojo 

darbo aplinką, projektavimo įrankius ir projektavimo procesų patobulinimus, padėsiančius Jums atlikti 

darbą lengviau nei kada nors anksčiau. 

Seminaras bus naudingas naujiems ir esamiems vartotojams, dirbantiems SOLIDWORKS ar kitomis dvimačio 

(2D) ir trimačio (3D) projektavimo sistemomis. Kviečiami dalyvauti mokslininkai, studentai, pramonės įmonių 

vadovai, inžinieriai-projektuotojai, dirbantys su mechanikos, automatikos, elektrotechnikos, mechatronikos 

įrenginių ir konstrukcijų projektais.  

Dalyvavimas seminaruose yra NEMOKAMAS! 

Prašome registruotis į seminarus iki spalio 6 d. užpildant registracijos formą 

internete, arba pranešti apie savo norą dalyvauti el. paštu konferencijos@inre.lt.  

Daugiau informacijos telefonu: (8~5) 212 4660. 

Dalyvaukite seminaruose ir laimėkite 3D CadMouse – pirmąją pasaulyje pelytę, skirtą inžinieriams! 

Seminarų grafikas: 
2015 m. spalio 15 d. 
Ketvirtadienis 

Panevėžio mokslo ir technologijų parkas  
J. Žemgulio g. 46, Panevėžys, http://www.pmtp.lt/   

2015 m. spalio 20 d. 
Antradienis 

Šiaulių verslo inkubatorius  
Aušros al. 66 A, 76233 Šiauliai, http://svi.lt/   

2015m. spalio 22 d. 
Ketvirtadienis 

VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos 
centras  
Saulėtekio al. 5, Vilnius, http://www.mkic.mb.vu.lt/ 

  

2015 m. spalio 27 d. 
Antradienis 

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas  
Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda, http://www.kmtp.lt/   

2015 m. spalio 29 d. 
Ketvirtadienis 

KTU „Santakos“ slėnis 
K. Baršausko g. 59, Kaunas, http://www.santakosslenis.lt/   

Seminarų dienotvarkė: 
Laikas Pranešimo pavadinimas 

9:30-10:00 Registracija 

10:00-10:15 Įžanginis žodis 
Andrej Jarmolajev | Technikos direktorius | UAB “IN RE” 

10:15-10:45 Projektuokite – koncentruokitės į produktą, o ne į programinę įrangą 
Justas Nekrašas | Produkto vadovas | UAB „IN RE“ 

10:45-11:00 Analizuokite – spręskite sudėtingus uždavinius greičiau ir paprasčiau 
Andrius Klevinskis | Produkto vadovas | UAB „IN RE“ 

11:00-11:30 Kavos pertraukėlė 

11:30-12:00 Bendradarbiaukite – paskirstykite projektavimo procesus 
Andrius Klevinskis, Justas Nekrašas | Produkto vadovai | UAB „IN RE“ 

12:00-12:30 Gaminkite – greičiau pateikite projektus gamybai 
Andrius Klevinskis, Justas Nekrašas | Produkto vadovai | UAB „IN RE“ 

12:30-12:50 Dirbkite išmaniai – greitai raskite ir panaudokite dokumentus ir inžinerinius duomenis 
Andrius Klevinskis | Produkto vadovas | UAB „IN RE“ 

12:50-13:20 Paverskite 3D idėjas realiais trimačiais modeliais 
Ramūnas Šablevičius | Produkto vadovas | UAB „IN RE“ 

13:20-13:30 Diskusijos, klausimai 

http://www.3dcad.lt/
http://www.2dcad.lt/
http://www.solidworks.com/sw/news/list_seminars.htm?seminar=1-12A4QD&type=Launch
http://www.solidworks.com/sw/news/list_seminars.htm?seminar=1-12A4QD&type=Launch
mailto:konferencijos@inre.lt
http://www.3dconnexion.eu/products/cadmouse.html
http://www.pmtp.lt/
http://svi.lt/
http://www.mkic.mb.vu.lt/
http://www.kmtp.lt/
http://www.santakosslenis.lt/
http://www.solidworks.com/launch/seminar_reg.htm?event=101960
http://maps.google.com/?q=46 J. Žemgulio gatvė, Panevėžys, Panevėžio apskritis, Lithuania
http://www.solidworks.com/launch/seminar_reg.htm?event=101961
http://maps.google.com/?q=Aušros alėja 66A, Šiauliai 76233, Lithuania
http://www.solidworks.com/launch/seminar_reg.htm?event=101962
http://maps.google.com/?q=Saulėtekio alėja 5, Vilnius 10221, Lithuania
http://www.solidworks.com/launch/seminar_reg.htm?event=101963
http://maps.google.com/?q=Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda, Lithuania
http://www.solidworks.com/launch/seminar_reg.htm?event=101964
http://maps.google.com/?q=K. Baršausko g. 59, Kaunas 51423, Lithuania
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MES PRISTATYSIME 
 

Daugiau nei 200 patobulinimų naujoje SOLIDWORKS 

Electrical versijoje elektrotechnikos ir automatikos 

inžinieriams. Lengvai išmokstamas, naudojamas ir 

adaptuojamas pagal įmonės poreikius sprendimas, 

skirtas elektrotechnikos ir automatikos sistemų 

projektavimui. Dinamiškiausiai iš visų besivystanti 

sistema turinti unikalias technologijas, leidžiančias į 

bendrą visumą apjungti elektrotechnines schemas ir 3D 

projektavimą. 

Ką beprojektuotumėte, medicininę įrangą ar 

statybines konstrukcijas, mechatronines sistemas ar 

baldus, jums nepamainomas taps naujasis 

SOLIDWORKS 3DCAD ir jį supantys sprendimai. 

Nauja vartotojo darbo aplinka leidžia greičiau ir 

paprasčiau projektuoti, atlikti skaičiavimus, ruošti 

darbo dokumentaciją, teikti duomenis gamybai, 

susitelkiant į projektą ir jam keliamus uždavinius, o ne 

į programinę įrangą! 

“Google” Jūsų įmonės viduje, gebantis ieškoti ne 

tik įprastų dokumentų ir failų, bet ir 3D modelių, 

brėžinių ir kitos informacijos pagal panašumą!  

Įprastai nuo 20% iki 50% darbo laiko darbuotojai 

skiria informacijos paieškai!  

EXALEAD OnePart yra duomenų paieškos ir 

analizės sistema, kuri pagreitina ir padidina 

pakartotinį detalių, projektų, specifikacijų, 

standartų, skaičiavimų, bandymų rezultatų ir kitų 

įmonėje sukauptų žinių panaudojimą 

projektavime, gamyboje ir pardavimuose. 

http://www.3dcad.lt/
http://www.2dcad.lt/

