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www.3DCad.lt 
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Inovatyvus projektavimas išmaniajai gamybai 
SOLIDWORKS 2019 SEMINARŲ  DIENOTVARKĖ 

Kviečiame susipažinti su naujausiomis SOLIDWORKS 2019 produktų šeimos galimybėmis, kurios 

maksimaliai pagreitina projektavimo kelią nuo koncepcijos iki pagaminto produkto ir užtikrina glaudų 

bendradarbiavimą vieningoje SOLIDWORKS programų ekosistemoje. Didžioji dalis programų atnaujinimų 

padaryta pagal esamų „Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp.” klientų atsiųstus pasiūlymus ir 

rekomendacijas. Seminaras skirtas mechanikos inžinieriams, projektuotojams, 

elektrotechnikos ir elektronikos inžinieriams, technologams, 

projektuojantiems ir gaminantiems šiuolaikinius gaminius, integruotas 

mechatronines sistemas bei visiems, kurie domisi šiuolaikinėmis projektavimo 

technologijomis. 

Į seminarus prašome registruotis į iki lapkričio 13 d. užpildant registracijos 

formą internete, arba pranešti apie savo norą dalyvauti el. paštu 

konferencijos@inre.lt.  

Dalyvavimas seminaruose NEMOKAMAS!  

Informacija telefonu: (8~5) 212 4660. 

Dalyvaukite seminaruose ir laimėkite SpaceMouse® Wireless Kit – 

inžinieriams skirtus pelytę ir trimatį manipuliatorių!  

Seminarų grafikas: 
2018 m. lapkričio 13 d. 

Antradienis 

Marijampolės viešbutis „Vingis“, konferencijų salė  

Poilsio g. 26, Marijampolė http://www.hotel-vingis.lt/   
2018 m. lapkričio 14 d. 

Trečiadienis 

KTU „Santakos“ slėnis, konferencijų salė 2.2.  

K. Baršausko g. 59, Kaunas, http://www.santakosslenis.lt/   

2018 m. lapkričio 19 d. 

Pirmadienis 

Šiaulių arena, konferencijų salė 

J.Jablonskio g. 16, Šiauliai http://www.siauliuarena.lt/   
2018 m. lapkričio 20 d. 

Antradienis 

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, konferencijų salė  

Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda http://www.pmtp.lt/   
2018 m. lapkričio 22 d. 

Ketvirtadienis 

Vilnius, Konferencijų centras „Litexpo“, konferencijų salė 1.1 

Laisvės pr. 5, Vilnius, http://www.litexpo.lt/   

2018 m. lapkričio 23 d. 

Penktadienis 

Panevėžio mokslo ir technologijų parkas, mokymų klasė 2  

J. Žemgulio g. 46, Panevėžys http://www.pmtp.lt/   

Seminarų dienotvarkė: 
Laikas Pranešimo pavadinimas 

9:30-10:00 Registracija 

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

10:10-11:00 Našumas – darbas su bet kokio sudėtingumo ir dydžio projektais 
UAB „IN RE“ SOLIDWORKS techninio palaikymo komanda 

11:00-11:50 Dėmesys smulkmenoms – kasdieninių projektavimo įrankių tobulinimas 
UAB „IN RE“ SOLIDWORKS techninio palaikymo komanda 

11:50-12:20 Kavos pertraukėlė 

12:20-13:10 Projektavimo ekosistema – nuolatinis SOLIDWORKS sprendimų tobulinimas (CAD, CAM, 

CAE, CFD, ECAD, PCB) 
UAB „IN RE“ SOLIDWORKS techninio palaikymo komanda 

13:10-14:00 Inovacijos – naujų IT technologijų realizavimas SOLIDWORKS ekosistemoje 
UAB „IN RE“ SOLIDWORKS techninio palaikymo komanda 

14:00-14:15 Diskusijos, klausimai 
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SOLIDWORKS EKOSISTEMOS BRANDUOLYS 
 

SOLIDWORKS PLM sprendimai: PDM, Exalead OnePART, Manage 
SOLIDWORKS valdymo sprendimai siūlo pažangius įrankius su gaminiu susijusių duomenų bei failų 

valdymui bei maksimaliam produktyvumo ir produkto kokybės užtikrinimui. 

SOLIDWORKS 2019 – atnaujinta ir patobulinta 

daugelis programos įrankių, pradedant darbu su 

dideliais surinkimais, skenuota geometrija, 

suvirintomis konstrukcijomis, analizės įrankiais ir 

baigiant CAM bei matavimo planų kūrimo 

sprendimais. 

SOLIDWORKS 3DCAD 

SOLIDWORKS | PCB powered by Altium – 

profesionalus  spausdintų montažinių 

plokščių (PCB) projektavimo įrankis galintis 

patenkinti visus projektuotojų principinių 

schemų kūrimo ir simuliacijos poreikius, nuo 

plokštės takelių trasavimo iki automatizuoto 

projektų dokumentų ruošimo. 

 

SOLIDWORKS PCB 

SOLIDWORKS Electrical sprendimai 

leidžia greičiau projektuoti 

elektrotechnikos įrangą. Automatinio 

projektavimo ir valdymo įrankiai 

užtikrina greitesnį projekto užduočių 

atlikimą: nuo PLC ir kontaktinių blokų 

automatizuoto sujungimo iki 

informacijos apie kiekvieno kontakto 

funkciją pateikimą. 

 

SOLIDWORKS Electrical Schematic  
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