Prezenčně i On-line
Školení CATIA / VWGRCLite / CONNECT / KVS / SIEMENS NX
2021 (březen - červen)

Vážení zákazníci,
obracíme se na Vás s nabídkou souboru školení a odborných seminářů. Připravili jsme pro Vás jak standardní, tak i úzce
specializovaná školení, vše v prezenční nebo i on-line formě. Pokud si nevyberete z této nabídky, navrhneme pro Vás
individuální školící program dle Vašich požadavků.
Pokud Vás naše nabídka školení a seminářů osloví, kontaktujte nás prosím. Rádi Vám poskytneme další informace nebo
domluvíme termín osobní schůzky.

školení nabízíme v našich školících místnostech:
▪

Mladá Boleslav

▪

Liberec

▪

případně přímo v prostorách zákazníka

▪

On-line

S přátelským pozdravem
Team PLM

T-Mobile Czech Republic a.s.
Sirotkova 1242
Mladá Boleslav 293 01
Jan.Horak1@t-mobile.cz
mobil: +420 739 242 004
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Základy CATIA V5

ZÁKLADY CATIA V5

On-line

/ prezenčně

Základy objemového a plošného modelování, tvorba sestav
a výkresové dokumentace.
OBSAH:
Základní ovládání programu CATIA
▪
▪

jednotlivá menu
základní pojmy

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

10

4 účastníci

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

SKETCHER - tvorba základních 2D kontur
▪
▪

▪

základní funkce
práce s konturou: ořezávání, zaoblování, sražení, transformace
základy parametrizace kontury: kótování a definice vazeb

PART DESIGN - tvorba objemových 3D těles
▪
▪
▪

tažená, rotační tělesa, definice zaoblení a sražení
definice pomocné 3D geometrie (Point, Line, Plane)
práce s více objekty (Body)

01Z_V5/21
02Z_V5/21

03Z_V5/21

GENERATIVE SHAPE DESIGN - plošné modelování
▪

▪
▪
▪

základní 3D geometrie: Intersection, Projection, Connect, atd.
definice základních ploch: tažené, rotační plochy
Part Design: tvorba 3D objemových těles odvozením z ploch
definice složitých ploch: Sweep, Multi-Sections Surface, Blend

04Z_V5/21

první týden:

12.04. - 16.04.

druhý týden:

26.04. - 30.04.

první týden:

10.05. - 14.05.

druhý týden:

24.05. - 28.05.

první týden:

07.06. - 11.06.

druhý týden:

21.06. - 25.06.

dle potřeb zákazníka

ASSEMBLY DESIGN - definice sestav
▪
▪

polohování a vazbení dílů
analýzy kolizních stavů

DRAFTING - tvorba výkresové dokumentace
▪
▪

definice pohledů, řezů, detailů
kótování, texty, symboly, tabulky

Import /Export
▪

základní informace o importu a exportu v CATIA
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NOVINKY CATIA R30

On-line / prezenčně

Rozdílové školení mezi CATIA V5 R28 a R30 v rozsahu CATIA licence HD2

Nové a vylepšené funkce z oblastí:
▪

INFRASTRUCTURE
(všeobecné nástroje a nastavení)

▪

SKETCHER

▪

PART DESIGN

▪

GENERATIVE SHAPE DESIGN
▪

ASSEMBLY DESIGN

▪

DRAFTING

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

1

4 - 10 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01NEW_V5/21

31.03.

02NEW_V5/21

14.04.

03NEW_V5/21

07.05.

04NEW_V5/21

31.05.

05NEW_V5/21

dle potřeb zákazníka
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DMU CATIA

On-line

/ prezenčně

Základy práce s DMU modelem s využitím nástrojů pro simulace montáže a demontáže sestav,
zjišťování kolizních stavů a vlastní příprava DMU modelu.

OBSAH:
DMU Navigator
▪
▪

▪
▪
▪
▪

příprava sestav, nastavení (cache), parametry
načítání geometrických dat a jejich reprezentace, výstupy
nástroje zobrazení
manipulace s díly
DMU objekty
animace, kamera

DMU Space Analysis
▪
▪
▪

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

3

4 účastníci

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01D_V5/21

19.04. - 21.04.

02D_V5/21

17.05. - 19.05.

03D_V5/21

14.06. - 16.06.

04D_V5/21

dle potřeb zákazníka

dynamické řezy
analýza a správa prostorových vazeb mezi díly sestavy
analýza a správa kolizních stavů mezi díly sestavy

DMU Fitting
▪
▪
▪
▪
▪

simulace montáže a demontáže
analýza prostorových vazeb a kolizních stavů
definování podsestav dílů pro rozšířené volby
montáže a demontáže
obálky poloh dílů, publikace
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Standardní kurz: CATIA

V5 - Kinematika

CATIA - KINEMATIKA

On-line

/ prezenčně

Základy práce s modulem DMU Kinematics. Simulace pohybu mechanismů a jejích
kolizní analýza za pohybu.

OBSAH:
DMU Kinematics
▪

▪
▪
▪
▪
▪

druhy kinematických vazeb
import a konverze kinematických vazeb
vytváření kinematických mechanismů
modifikace kinematických mechanismů
simulace pohybu kinematických mechanismů
tvorba videa

Analýzy
▪
▪
▪
▪
▪

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

2

4 účastníci

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01K_V5/21

22.04. - 23.04.

02K_V5/21

20.05. - 21.05.

03K_V5/21

17.06. - 18.06.

04K_V5/21

dle potřeb zákazníka

analýza kinematických mechanismů
analýza prostorových vazeb během
pohybu kinematických mechanismů
analýza rychlosti a zrychlení během
pohybu kinematických mechanismů
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Plošné modelování (Generative Shape Design)

On-line / prezenčně

Pokročilé plošné modelování s využitím nástrojů modulu GSD.
Náplní školení je tvorba pomocné (wireframe) geometrie a tvorba základních i pokročilých ploch.
Tento kurz je určen pro účastníky se základní znalostí CATIA (objemové modelování, Sketcher).

OBSAH:
Používané licence GSD, (HD2)
▪

základní 3D geometrie: Point, Line, Plane,
Intersection, Projection, Connect, atd.

▪

definice základních ploch: Extrude, Revolve, Cylinder atd.

▪

operace s plochami: Trim, Split, Fillet, Extrapolate,
Join, Healing atd.

▪

definice složitých ploch: SWEEP, Adaptive SWEEP,
BLEND, Multi-sections Surfaces atd.

▪

Part Design: tvorba 3D objemových těles
jejich odvozením z ploch

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

3

4 účastníci

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01G_V5/21

24.03. - 26.03.

02G_V5/21

26.04. - 28.04.

03G_V5/21

24.05. - 26.05.

04G_V5/21

28.06. - 30.06.

05G_V5/21

dle potřeb zákazníka
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PEVNOSTNÍ VÝPOČTY

prezenčně

Základy pevnostních výpočtů metodou konečných prvků u objemových i „plošných“ (vytvořených nástroji
pro plošné modelování) těles a sestav.
- produkty: GPS, GAS, GDY, EST
OBSAH:
Tvorba sítě
▪ definování velikosti sítě objemových těles
▪ definování typu a velikosti sítě „plošných“ i 1D těles

Okrajové podmínky
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

materiálové vlastnosti
způsoby zatěžování
typy uložení (pevné, kluzné atd.)
vazby převzaté ze sestav
virtuální díly
sváry, šroubové spoje
tepelné zatížení

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

4

4 účastníci

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01A_V5/21

06.04. - 09.04.

02A_V5/21

03.05. - 05.05.

03A_V5/21

07.06. - 10.06.

04A_V5/21

dle potřeb zákazníka

Výpočet
Zobrazování výsledků
▪
▪
▪

způsoby grafického vyhodnocení analýzy
animace výsledků analýzy
řezy
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SÍŤOVÁNÍ Advanced Meshing Tools

prezenčně

Vytváření a editace sítí 1D, 2D a 3D prvků.
- produkty: FMS (FEM Surface) , FMD (FEM Solid),

OBSAH:
▪

tvorba a editace 1D, 2D i 3D sítě

▪

definice kvalitativních parametrů sítě

▪

transformace a offsetování sítě

▪

vytváření sítí bodových, švových a
plošných svárů

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

3

4 účastníci

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01S_V5/21

19.04. - 21.04.

01S_V5/21

17.05. - 19.05.

▪

analýza sítě

01S_V5/21

14.06. - 16.06.

▪

export a import sítě

01S_V5/21

dle potřeb zákazníka
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E3D - moduly elektro

On-line / prezenčně

Konstrukce elektrických svazků v CATIA V5. Tvorba elektrických komponent a
katalogů. Snadné propojení konektorů a příchytek. Generování výkresů.

OBSAH:
Moduly EHI a ELB
▪
▪
▪
▪

elektrické komponenty
katalogy
segmenty svazků
výkresy

specifika VW:
▪ ELENA
▪ Ldorado
▪ EETools
▪
▪

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

4

4 účastníci

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01E_V5/21

06.04. - 09.04.

02E_V5/21

03.05. - 06.05.

03E_V5/21

01.06. - 04.06.

04E_V5/21

dle potřeb zákazníka

SVG grafiky
makra T-Mobile
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Přechod z CATIA na NX

On-line

/ prezenčně

Toto základní školení systému NX je určené pro uživatele, kteří pracují s CATIA V5 a potřebují zvládnout nový systém.
Školení je realizováno zkušenými lektory, kteří znají CATIA V5 a mohou tak účastníkům kurzu lépe vysvětlit
rozdíly obou systémů.
OBSAH:
Základní ovládání programu NX
▪
▪
▪

jednotlivá menu
základní pojmy
souřadné systémy

SKETCHER - tvorba základních 2D kontur
▪

▪
▪

základní funkce
práce s konturou: ořezávání, zaoblování, sražení, transformace
základy parametrizace kontury: kótování a definice vazeb

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

10

2 účastníci

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01NX_V5/21
02NX_V5/21

MODEL - tvorba objemových 3D těles
▪
▪
▪
▪
▪

▪

tažená, rotační tělesa, díry, definice zaoblení a sražení
definice pomocné 3D geometrie (Point, Line, Datum Plane, atd.)
Primitiva
Instance Feature
práce s více solid body
parametrizace modelu

03NX_V5/21

04NX_V5/21

první týden:

12.04. - 16.04.

druhý týden:

26.04. - 30.04.

první týden:

10.05. - 14.05.

druhý týden:

24.05. - 28.05.

první týden:

07.06. - 11.06.

druhý týden:

21.06. - 25.06.

dle potřeb zákazníka

Synchronní modelování - využití synchronní technologie
▪

nástroj pro editaci modelů bez ohledu na jejich historii

ASSEMBLY - definice sestav
▪
▪
▪

komponenty sestavy
polohování a vazbení dílů
analýzy kolizních stavů

DRAFTING - tvorba výkresové dokumentace
▪
▪

definice pohledů, řezů, detailů
kótování, texty, symboly, tabulky

CATIA to NX

Import /Export
▪

základní informace o importu a exportu v NX
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VWGRCLite

On-line / prezenčně

nadstavbové aplikace CATIA - VALIDAT, Netline, NTool atd.
Kontrolní a metodické nástroje používané v koncernu VW a ŠKODA Auto - VALIDAT V5, NTool, Netline …...
OBSAH:
StandardPaket
▪
▪
▪
▪
▪

norma VW 01059
NTool
Netline
OutGen
KVS Plugin

VALIDAT V5
•

ukázka funkcionality formou kontroly
jednotlivých modelů a výkresů

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

1

4 - 10 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01CAX_V5/21

16.04.

02CAX_V5/21

20.05.

03CAX_V5/21

24.06.

04CAX_V5/21

dle potřeb zákazníka

Metodika
•
•

•

strukturparty VW, ŠKODA
konstrukce plastových a plechových dílů
tvorba výkresů a ukládání do KVS
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Administrace VWGRCLite

On-line / prezenčně

Instalace, správa a licencování prostředí VWGRCLite.

OBSAH:
▪
▪
▪
▪
▪
•

zdroje k VW prostředí, registrace na https://vwgroup.t-systems.com/
licencování VW prostředí, nodelock/floating, FlexNET, offline-mód
představení aplikace Web-Installer
možnosti od/instalace VW prostředí/aplikací
možnosti správy a konfigurace - nástroje VWGRCLite/admin-mód
troubleshooting - testování/logování/Support-mail

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

0,5

4 účastníci

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01Ad_V5/21

16.04.

02Ad_V5/21

20.05.

03Ad_V5/21

24.06.

04Ad_V5/21

dle potřeb zákazníka
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Aplikace XV5

On-line

/ prezenčně

Speciální nástroj pro plošné modelování používaný nejen v koncernu VW. Umožňuje vytvářet
parametrické, hladké a jednoduché plochy. Oproti některým standardním funkcím CATIA (FreeStyle a Automotive Class A)
lze dodatečně měnit různé parametry ploch.Vyšší kvalita ploch vytvářených v XV5 je docílena speciálním nelineárním
vyhlazením a aproximací, přičemž vznikají plochy s designovou kvalitou.
OBSAH:
XV5 Engineering
▪
▪

▪

parametrické plochy CLASS A quality
plochy :Freeform, Approximation, Blend, Fillet,
Flange, Profile, Fill, Adapter, Trim, Untrim,
Extrapolation, Convert
křivky: Approximation Curve, Blend Curve,
Iso Curve, Projection, Analysis Curve

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

2

4 účastníci

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01X_V5/21

dle potřeb zákazníka

XV5 Shape
▪
▪

modifikace ploch a křivek s historií
Smoothing, Design, Matching, Morphing,
Smoothing Curve, Design Curve, Matching Curve

XV5 Design
▪
▪

modifikace ploch a křivek bez historie
Modelling, Control Points, Matching, Trim,
Untrim, Curve Control Points, Curve Modelling,
Curve, Matching

XV5 Analysis
▪
▪

analýza ploch a křivek
grafické řezy, diagnostické nasvícení,
odrazové křivky, inflexní křivky, Rendering
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hyper KVS

On-line / prezenčně

Systém pro správu konstrukčních dat v koncernu Volkswagen.

OBSAH:
▪
▪

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

1

1 - 15 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání

přihlášení do systému KVS
uživatelská nastavení

▪

základní uživatelská práva a delegování

▪

vyhledávání a obstarávání dílů - PDA, ZWA

▪

01KVS_V5/21

16.04.

02KVS_V5/21

20.05.

ukládání dílů - PDA, ZWA

03KVS_V5/21

24.06.

▪

rozsahy

04KVS_V5/21

dle potřeb zákazníka

▪

Mona App

▪

KVS Plugin
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CONNECT

On-line / prezenčně

Management konstrukčních dat v CONNECT.
Vytváření a ukládání CAD dat pomocí DocGen, Save Manager, Data Import Dialog

OBSAH:
DEN 1.
1)
Úvod do systému CONNECT, role a práva.
2)
Projekty v CONNECT (kde a jak žádat).
3)
Struktury v CONNECT
(pracovní/týmové struktury, koncepční fáze, sériová fáze).
4)
Komunikace CONNECT <> CATIA .
5)
Rozhraní CONNECT <> KVS (C2K, KTI).
6)
Vyhledávání dat v CONNECT (díly a jejich okolí).
7)
Prohlížení dat v CONNECT (Viewer, PortalViewer).
8)
Možnosti exportu dat z CONNECT.
9)
Přehled nejčastěji používaných PDA Typů (GEO, TM, TZ, N2D, N3D, …)

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

volitelně 2 nebo 1 den

1 - 15 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání

01CNN_V5/21

08.04. – (09.04.)

02CNN_V5/21

22.04. – (23.04.)

03CNN_V5/21

20.05. – (21.05.)

04CNN_V5/21

17.06. – (18.06.)

05CNN_V5/21

dle potřeb zákazníka

DEN 2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kvalita a náležitosti CAD dat vytvářených v CATIA
(NTooL, Validat, OutGen).
Ukládání dat do CONNECT
(DocGen, SaveManager, DataImportDialog).
Ošetření dat (statusy, projekty).
Předávání a sdílení dat.
Připojení dat do struktury.
VisMockup (vizualizace a analýza dat).
Podpora konstrukčních partnerů Technického vývoje ŠKODA Auto.
(portál, metodiky)
Diskuse
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naše další portfolio
Automatizace a elektronika
Postavíme pro Vás testovací stav na míru a pomůžeme Vám s jeho integrací a provozem.
Nebo otestujeme Váš výrobek či jeho komponenty v našem vlastním testovacím centru za Vás,
ušetříte tak významně na investičních i provozních nákladech. Testovat lze nejen hotový výrobek
nebo jeho prototyp, ale i jen jeho simulaci. Tak si můžete ještě před vyrobením prvních prototypů
ověřit správnost návrhu algoritmů. V této oblasti spolupracujeme se společností National Instruments.

Digitální továrna
Převedeme vaši reálnou výrobu do virtuálního 3D prostředí. Získáte tím výkonný nástroj
pro plánování, simulaci a optimalizaci výroby. Digitální továrna nalezne uplatnění zejména
v automobilovém, leteckém, lodním a strojírenském průmyslu a ve výrobě spotřebního zboží.

Řízení výroby
Používají Vaši obchodní partneři (subdodavatelé) různé počítačové systémy?
Nejste schopni si mezi sebou přímo vyměňovat data? Řešením je EDI - elektronická
výměna dat (Electronic Data Interchange) od nás.

Vývoj aplikací
Máme zkušenosti s celou řadou aplikací a software, které umíme napojit na
další používané technologie. Vyvineme aplikaci dle vašich požadavků a představ.

18

