


• KS Automotive otwiera w styczniu 2013 roku – Centrum Kompetencyjne CATIA/NX, 
dedykowane w szczególności branży motoryzacyjnej,  

 

• Centrum mieści się we Wrocławskim Parku Technologiczny, w jednym z oddziałów firmy,  

 

• Celem funkcjonowania Centrum jest kompleksowe wsparcie techniczne dotychczasowych 
użytkowników CATIA V5 w branży automotive, którzy podjęli decyzję o rozpoczęciu 
prowadzenia i realizacji projektów przy wykorzystaniu NX firmy Siemens Industry Software.    

 

 

CENTRUM KOMPETENCYJNE CATIA/NX 



KS AUTOMOTIVE sp. z o. o. 

• Certyfikowany partner Siemens Industry Software w zakresie dystrybucji i wdrażania 
rozwiązań PLM,  

 

• Polski oddział niemieckiej firmy KS Engineering GmbH z siedzibą w Monachium, 

 

• KS Automotive oraz KS Engineering wchodzą w skład KS Group, 

 

• Od początku działalności firma funkcjonuje jako biuro konstrukcyjne, które współpracując 
ściśle z centralą w Monachium realizuje projekty konstrukcyjne dla potrzeb przemysłu 
motoryzacyjnego, 

 

• Posiada wieloletnie doświadczenie ponad 200-stu konstruktorów współpracujących z 
największymi koncernami motoryzacyjnymi na świecie, gwarantuje wysoki standard 
oferowanych seminariów i szkoleń.  



ZADANIA CENTRUM  

• Opracowanie metodologii projektowania w NX dla zaawansowanych użytkowników CATIA V5,   

• Analiza porównawcza używanych narzędzi CAD, 

• Pomoc w transferze danych z CATIA do NX dla branży automotive, 

• Przekazanie metodologii konstruowania i budowy model dla Daimler-Benz, 

• Zastosowanie systemu Teamcenter do tworzenia struktury i zarządzania danymi w 
zdefiniowanej strukturze, 

• Prowadzenie dedykowanych dla Klienta szkoleń wdrożeniowych, zarówno dla kadry 
kierowniczej jak i konstruktorskiej,  

• Publikowanie serii materiałów sieciowych i prasowych dotyczących wybranych zagadnień  

• W przypadku problemów natury konstrukcyjnej polscy konstruktorzy KS Automotive są do 
dyspozycji klienta i użytkownika.  

 



OFERTA SZKOLEŃ CENTRUM  

• NX – Szkolenie porównujące funkcjonalność NX oraz CATIA 

• NX – Szkolenia podstawowe 

• NX – Szkolenia zaawansowane 

• NX – Parametryzacja (Expressions) 

• NX – Modelowanie elementów z blach (Sheet Metal) 

• NX – Symulacja ruchu (Motion Simulation) 

• NX – Zaawansowane tworzenie powierzchni 

• NX – Modelowanie w kontekście złożenia (Top Down) 

• NX – Prowadzenie wiązek elektrycznych (Routing Electrical) 

• NX – Instalacje rurowe (Routing Mechanical) 

• NX NASTRAN – Analizy wytrzymałościowe (Advanced Simulation) 

• NX – połączenia spawane (Weld Assistant) 

 

 



PUBLIKACJE  

• Wywiad z Tadeuszem Kischa 

• Broszura Siemens – Co nowego w NX 8.5 

• Napędy i Sterowanie  

• Projektowanie i konstrukcje inżynierskie  

• Więcej materiałów na stronie http://centrumnx.pl/materialy-szkoleniowe/porownania-nx-z-
catia/  
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Centrum Kompetencyjne CATIA/NX 
Wrocławski Park Technologiczny  

ul .Duńska 9, 54-427 Wrocław 
tel: 71 785 89 60 

e-mail: info@centrumnx.pl 
www.centrumnx.pl 
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