
                                
 

 

DriveWorks - pardavimų 3D konfigūravimas 
ir gamybos projektų automatizavimas 

ES finansuojami sprendimai e. pardavimo sandorių sudarymui, paslaugų ir 
produktų 3D konfigūravimui bei vizualizacijai 

 
Kviečiame Jus į UAB „IN RE“ ir jų atstovaujamos kompanijos DriveWorks Ltd. kartu su Gamybos inovacijų slėniu 
organizuojamą renginį, kuris vyks lapkričio 25 d. 12 val. Gamybos inovacijų slėnyje (Nalšios g. 11, Vilnius) ir 
sužinoti apie gaminių pardavimo 3D konfigūravimo ir gamybos projektų automatizavimo sprendimą DriveWorks 
bei susipažinti su skaitmenizavimo projektų finansavimo priemonėmis. 

 

  

Produktų 3D konfigūravimas 
Suteikite klientams, pardavimų komandoms ir 
platintojams galimybę konfigūruoti Jūsų produktus 
internete 3D formatu bet kuriame įrenginyje ir bet 
kur, naudojant DriveWorks CPQ konfigūratorių. 
Automatizuodami projekto parengimo gamybos 
procesą, sumažinsite pasikartojančių užduočių 
skaičių, išvengsite klaidų ir pagerinsite klientų patirtį. 

Projektavimo automatizavimas 
Sumažinkite rutininių užduočių skaičių, išvenkite 
klaidų ir leiskite inžinieriams skirti daugiau laiko 
naujovėms. Naudodami DriveWorks automatizuosite 
pasikartojančių, bet kas kart vis skirtingų trimačių 
modelių detalių bei surinkimų ir brėžinių kūrimą 
SOLIDWORKS 3D CAD aplinkoje pasitelkdami 
pažangias taisykles ir parametrinę logiką. 

 

2014-2022 metų ES fondų investicijų veiksmų programa numato priemonę 
„Skatinti MVĮ skaitmeninimą“. Investicijas numatoma skirti e. pardavimo sandorių 
sudarymo sprendimams diegti, paslaugų ir produktų konfigūravimui ir 
vizualizacijai, prioritetą teikiant tokiems e. komercijos modeliams, kurie leistų MVĮ 
persiorientuoti į produktų skaitmeninimą, produktų elektroninę prekybą ir 
pristatymą – būtent tokius uždavinius sprendžia DriveWorks. 

 

 

Renginio data ir vieta: 
2022 lapkričio 25 d., 
penktadienis 

Gamybos inovacijų slėnis, Nalšios g. 11, Vilnius 
salė SYNERGY HALL (www.manuvalley.tech/kontaktai)   

 
Dalyvavimas renginyje – NEMOKAMAS! Tačiau dėl riboto salės vietų skaičiaus BUTINA registracija! 

Prašome į renginį registruotis iki lapkričio 23d., trečiadienio, užpildant registracijos formą internete, arba 
pranešti apie savo norą dalyvauti el. paštu konferencijos@inre.lt ar telefonu: +370 (5) 212 4660. 

 

Renginio dienotvarkė: 
Laikas Tema 

11:30-12:00 Pasitikimo kava 

12:00-12:10 Sveikinimo žodis 
Dr. Vladimir Popov, UAB „IN RE“ direktorius 
Gintaras Vilda, Gamybos inovacijų slėnio direktorius. 

12:10-12:30 Gamybos inovacijų slėnis: verslo skaitmeninimo konsultacijos ir ES investicijų 
pritraukimo priemonės 
Jolanta Zubkauskiene , Gamybos inovacijų slėnio plėtros vadovė 
Vaidas Kazakevičius, Gamybos inovacijų slėnio projektų vadovas 

12:30-13:00 DriveWorks sprendimų apžvalga: 
- DriveWorks Pro: CPQ (Configure, price, quote) gaminio konfigūratorius 
- DriveWorks Solo: pasikartojančių projektavimo darbų automatizavimas 
- DriveWorks Xpress: SOLIDWORKS įskiepis rutininių darbų paspartinimui 

Dr. Arūnas Urbšys, UAB „IN RE“ projektų vystymo direktorius 

13:00-13:15 DriveWorks sėkmės istorija Lietuvoje – NOVAMETA 
Mindaugas Jonuškis, UAB „Novameta“ direktorius 

13:15-13:45 Kavos pertraukа 

13:45-14:30 DriveWorks diegimo variantų demonstracija: 
- Projektavimo automatizavimas (DriveWorks Solo) 
- 3D pardavimų konfigūratorius (DriveWorks Pro) 

Robertas Janulevičius, UAB „IN RE“ produktų vadovas 
Oliver Basma-Lord, DriveWorks Ltd. techninių užduočių vadovas 

14:30-14:45 Diskusijos, klausimai. 

14:45-15:15 Ekskursija po Gamybos inovacijų slėnio laboratorijas 

 

Daugiau informacijos apie DriveWorks galimybes: 
https://smart.inre.lt/konfiguratorius 

https://driveworkslive.com/  
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