Hur effektiva är era processer
för konstruktion, produktionsplanering och beredning?
Välkommen till vårt lunchseminarium där vi kommer
presentera och diskutera och hur
Siemens NX CAD/CAM och Teamcenter kan stötta tillverkningsindustrin med att effektivisera
och förbättra sina arbetsprocesser
och time-to-market.

Summ LUNCHMÖTE
NX CAD/CAM & Teamcenter

Seminaret är gratis !
Anmälan:
www.summsystems.com
6 november Jönköping · 7 november Växjö · 09:00–13:00 · Vi bjuder på lunch!

NX Design effektiviserar och
kortar ledtiden för produktutvecklingsprocessen

Digitalisera er produktion
med NX Manufacturing

Ta kontroll över din produktdata
med Teamcenter

NX CAD har funktioner, prestanda och kapacitet för
att hjälpa dig att få ut produkter till marknaden, och
verktyg till produktionen, snabbare än någonsin
tidigare. NX erbjuder en flexibel plattform med allt
från produktdesign till process- och industrispecifika
applikationer så som Mold & Die, Electrode,
Mechanical, Animation, Mechatronic Concept, Line
Designer, Electrical, Piping & Tubing, Sheet Metal,
Weld Assistant, m.m.

NX CAM är marknadens mest kraftfulla ”Master
Model” baserade system som kan effektivisera era
processer för beredning och programmering av CNCmaskiner samt 3D-tillverkning (3D print). NX CAM
erbjuder allt från avancerad fräsning och svarvning till
additiva verktygsbanor, automatiserad programmering,
processtyrande maskinprobning, integrerad G-kodsdriven maskinsimulering, associativa ställblad &
arbetsinstruktioner samt programmering av robotar.

Med Teamcenter får du kontroll över din produktdata
och dina processer, tex. 3D-design, elektronik, inbäddad programvara, dokumentation och din materialförteckning (BOM). Få högre avkastning och nytta av
ditt PLM-system genom att utnyttja din produktinformation över fler domäner och avdelningar, såsom
tillverkning, kvalitet, kostnadsteknik, efterlevnad,
service och din leveranskedja. Teamcenter har flexibiliteten att anpassa sig till förändringar i företaget
och hantera alla utmaningar med produktutveckling.

Summ Systems is a Platinum Partner for Siemens PLM Software and specialist partner on the manufacturing area, but offers the entire Siemens PLM Software
suite of products, ranging from simple plug-ins for users who want a simple yet scalable CAD solution to boot up to complete world-class PLM system. With us,
you have the right bits from the beginning and never need to get stuck in, for example, a non-expandable vault solution. We are associated with Siemens products:
Teamcenter, NX CAD / NX CAM, Additive Manufacturing, Plant Simulation, Process Simulate, QMS and Solid Edge as well as HP Jet Fusion 3D Printers.
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