
  



 

 2 

 

 
 

Nazwa Kursu Czas trwania Strona 

NX 

     Szkolenie podstawowe 5 dni (40h) 8 

     Szkolenie zaawansowane 5 dni (40h) 8 

     Parametryzacja 1 dzień (8h) 9 

     Modelowanie elementów z blach 1 dzień (8h) 9 

     Symulacje ruchu 3 dni (24h) 10 

     Zaawansowane tworzenie powierzchni 2 dni (16h) 10 

     Modelowanie w kontekście złożenia 1 dzień (8h) 11 

     Prowadzenie wiązek elektrycznych 2 dni (16h) 11 

     Instalacje rurowe 1.5 dnia (12h) 12 

     NASTRAN Basic 2 dni (16h) 12 

     Połączenia spawane 0.5 dnia (4h) 13 

DAIMLER   

     Metodologia projektowania w środowisku Daimler 5 dni (40h) 14 

TECNOMATIX 

     Process Simulate Robotics – Szkolenie podstawowe 5 dni (40h) 15 

     Process Simulate Robotics - CEE 3 dni (24h) 15 

     Process Simulate Human – Szkolenie podstawowe 3 dni (24h) 16 

     Plant Simulation – Szkolenie podstawowe 3 dni (24h) 16 

     Plant Simulation – Szkolenie zaawansowane 3 dni (24h) 17 

     Plant Simulation – Metody 2 dni (16h) 17 

     Plant Simulation – Wizualizacja 3D 2 dni (16h) 18 

     Plant Simulation – VSM mapowanie strumienia wartości 2 dni (16h) 18 

     Robcad – Szkolenie podstawowe 5 dni (40h) 19 

TEAMCENTER 

    Szkolenie Podstawowe 3 dni (24h) 20 

    Mechanizm Klasyfikacji 3 dni (24h) 20 

    Obsługa systemu dla użytkowników CAD 5 dni (40h) 21 

    Content Management 2 dni (16h) 21 

    Manufacturing 3/5 dni (24/40h) 22 

    Menedżer Struktury (Structure Manager) 2 dni (16h) 23 

ADMINISTRACJA   

    Administracja i zarządzanie systemem Tecnomatix 1 dzień (8h) 24 

    Administrowanie w systemie Teamcenter 5 dni (40h) 24 
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Innowacyjność i rozwój zaczyna się od wiedzy 

 
 

Najlepszą formą zdobywania wiedzy są profesjonalne szkolenia. Prawdziwą wartość 
mają jedynie szkolenia, prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy mają stały 
kontakt z firmami. Znają ich sytuację i problemy, a przy tym są świadomi potrzeb oraz 
wymagań sektora projektowania i produkcji. Wiedza, doświadczenie i umiejętności 
praktyczne oraz stałe podnoszenie swoich kwalifikacji przez trenerów, pozwalają na 
osiąganie przez naszych klientów wymiernych korzyści na polu swojej działalności.  
 

Szkolenia jako kluczowy czynnik podnoszenia kwalifikacji, przekładają się na 
efektywność pracownika, a tym samym jego udział w sukcesie firmy. Braki w wyszkoleniu 
kadry, często stają się przyczyną przestojów, błędów, częstych zmian, co ma 
odzwierciedlenie w wymiernych stratach finansowych. Nieodpowiedni lub też całkowity brak 
wypracowanej metodologii pracy utrudnia lub wręcz uniemożliwia powtórne 
wykorzystywanie know-how firmy. Aby to zmienić, proponujemy kompleksowy system 
szkoleń, który zapewni optymalne wykorzystanie narzędzi jakimi są systemy Siemens 
Industry Software.  
 

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.” 

Konfucjusz 

Zgodnie z tą zasadą podczas szkoleń szczególny nacisk kładziemy na praktyczne 
ćwiczenia, które uczestnicy wykonują samodzielnie. Dzięki temu teoria staje się praktyką, 
szkolenie jest urozmaicone i angażuje uczestników do samodzielnego myślenia oraz 
wykorzystania na rzeczywistym przykładzie tego, czego się nauczyli. 
 

KS Automotive, jako autoryzowany partner szkoleniowy SIEMENS Industry Software, 
oferuje programy szkoleniowe z zakresu NX, TECNOMATIX, TEAMCENTER.  Szkolenia 
prowadzone przez KS Automotive dadzą Państwu nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu 
produktu, ale wskażą praktyczne podejście do pracy w oferowanych systemach. Szkolenia 
przygotowywane są w oparciu o wieloletnie doświadczenie firmy KS Automotive oraz 
wzbogacane są materiałami szkoleniowymi firmy SIEMENS Industry Software.  
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O Nas  
 

Firma KS Automotive jest częścią KS 
Group, której początki sięgają 1988r. W tymże 
roku, w Monachium zostało założone biuro 
konstrukcyjne CAD Kischa od którego się 
wszystko zaczęło. Następnie w 1994r. 
powstała filia CAD Kischa w Warszawie oraz w 1999r. KS Engineering GmbH z główną 
siedzibą w Monachium. Kolejną firmą, powstałą w 2000r., wchodzącą w skład KS Group  było 
KS Automotive  z pierwszą siedzibą w Katowicach.  Następnie w 2005r. powstało kolejne 
biuro konstrukcyjne - KS Design. W 2007r. siedziba KS Automotive została przeniesiona do 
Gliwic. Najnowszym nabytkiem w rodzinie KS Group jest oddział KS Automotive we 
Wrocławiu, powstały w 2012r. 

 
 

Centrum NX  
 

Od stycznia 2013 we 
Wrocławiu, w siedzibie KS Automotive  
swoją działalność rozpoczęło Centrum 
Kompetencyjne CATIA/NX, 
dedykowane w szczególności branży 
motoryzacyjnej. 
  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 środowiska NX . Centrum 
realizuje następujące zadania:  
 

 opracowanie metodologii projektowania w NX dla zaawansowanych użytkowników 
CATIA, 

 analiza porównawcza używanych narzędzi CAD, 

 pomoc w transferze danych z CATIA do NX dla branży Automotive, 

 przekazanie metodologii konstruowania i budowy modeli dla Daimler 

 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. 
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Centrum szkoleniowe 

 
Siedziba główna, zarazem centrum szkoleniowe firmy KS Automotive znajduje się w 

Gliwicach. Sale szkoleniowe wyposażone są w nowoczesne stacje robocze firm DELL i HP oraz 
projektory multimedialne. Każdemu uczestnikowi szkolenia gwarantujemy indywidualne 
stanowisko pracy oraz komplet materiałów szkoleniowy przygotowanych w języku polskim 
przez KS Automotive. 
 

Certyfikat ukończenia szkolenia 
 

 
Uczestnicy szkoleń prowadzonych przez KS 

Automotive otrzymują certyfikat zaświadczający odbycie 
szkolenia (możliwe również wydanie certyfikatu w języku 
angielskim lub niemieckim). Certyfikaty wydawane są przez 
specjalistów z akredytacją producenta rozwiązań PLM 
SIEMENS Industry Software do ich wydawania. 

 
 

 

Doświadczeni i certyfikowani trenerzy 
 

 
Wszystkie szkolenia prowadzone są przez trenerów 

posiadających doświadczenie w zakresie konstrukcji czy 
technologii. Pracownicy KS Automotive potrafią przekazać 
wiedzę w sposób prosty i skuteczny. Wiedzę zdobywają na 
szkoleniach zarówno w Polsce, jak i zagranicznych ośrodkach 
szkoleniowych 
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Struktura szkoleń 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NX  

Szkolenie zaawansowane  

Parametryzacja  

Modelowanie elementów z blach  

Symulacje ruchu 

Zaawansowane tworzenie powierzchni  

Modelowanie w kontekście złożenia  

Prowadzenie wiązek elektrycznych  Instalacje rurowe  

NX NASTRAN 

Połączenia spawane  

Szkolenie podstawowe  

Szkolenie zaawansowane  

Tecnomatix 

Robotics - Szkolenie podstawowe  Robotics – CEE  

Human – Szkolenie podstawowe  

Szkolenie podstawowe  

Plant Simulation  

Wizualizacja 3D  

Metody  

VSM mapowanie strumienia wartości  

Process Simulate  

Robcad  

Szkolenie podstawowe  
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Teamcenter 

Szkolenie podstawowe  Mechanizm Klasyfikacji  

Obsługa systemu dla użytkowników CAD  

Content Management 

Manufacturing 

Menedżer Struktury (Structure Manager) 

Administracja w systemie Teamcenter  

Administrowanie w systemie Teamcenter 

Administracja i zarządzanie systemem Tecnomatix  

Administracja  systemem 

Szkolenie podstawowe NX  Metodologia projektowania w środowisku Daimler 

DAIMLER 
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NX – Szkolenie zaawansowane 

NX – Szkolenie podstawowe 

Szkolenie podstawowe przeznaczone jest zarówno dla użytkowników zaczynających 
pracę w środowisku NX, jak również dla konstruktorów pracujących w starszych wersjach NX.  
Po zakończeniu kursu osoba biorąca udział w zajęciach będzie w stanie opracowywać modele 
mechaniczne, podstawowe powierzchnie, tworzyć złożenia oraz wykonywać dokumentację 
techniczną na koniec procesu projektowania. Szkolenie wzbogacone jest szeregiem ćwiczeń 
utrwalających poznany zakres materiału. 
 
• Omówienie infrastruktury systemu (Command Finder, 

Role, warstwy, skróty i paski narzędziowe). 
• Szkicownik. 
• Modelowanie mechaniczne.  
• Modelowanie Synchroniczne (edycja brył bez historii). 
• Modelowanie powierzchniowe. 
• Złożenia. 
• Dokumentacja płaska.  

 
 
 
 

 
Czas trwania: 5 dni (40h) 

 

Szkolenie to opiera się na zaawansowanym modelowaniu geometrii bryłowej oraz 
zaawansowanym modelowaniu powierzchniowym. Na szkoleniu poruszane są także 
zagadnienia dotyczące parametryzacji modeli, tworzenia własnych katalogów czy tworzenia 
rodzin części. Kurs obejmuje również problematykę analiz kinematycznych, dynamicznych 
oraz modelowanie konstrukcji blaszanych w dedykowanym module. 

 
• Parametryzacja (relacje, rodzaje parametrów, 

zasady parametryzacji, reguły, katalogi). 
• Zaawansowane powierzchnie. 
• Modelowanie w kontekście złożenia (struktura, 

Reference Set, powiązania, więzy). 
Dodatkowo do wyboru: 
• Analizy kinematyczne i dynamiczne (linki, złącza i 

więzy, sterowanie, suwaki, animacje) 
lub: 

• Sheet Metal (gięcia złożone, powielanie, żebra, 
przetłoczenia, zaczepy, wypustki). 

 
 
 

Czas trwania: 5 dni (40h) 
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NX – Modelowanie elementów z blach (Sheet Metal) 

NX – Parametryzacja (Expressions) 

Szkolenie z parametryzacji obejmuje tworzenie parametrów na podstawie wymiarów, 
wyrażeń arytmetycznych lub formuł określających kształt modelu. Uczestnicy nauczą się 
tworzenia rodzin części i elementów deformowalnych. Szkolenie przedstawia problematykę 
parametryzacji i standaryzacji oraz wskazuje odpowiednią metodykę pracy. 
 
• Wstępne omówienie zasad tworzenia parametrów  

i relacji. 
• Relacje - tworzenie, edycja, własności. 
• Parametry – rodzaje, własności. 
• Katalogi – tworzenie, edycja, wczytywanie. 
• Reguły - if, then, else. 
• Import i zapis parametrów do plików zewnętrznych. 

 
 
 

 
Czas trwania: 1 dzień (8h) 

 
 

 
 
Szkolenie dotyczy wszystkich narzędzi dostępnych w aplikacji NX Sheet Metal do 

tworzenia maszyn, obudów, wsporników i innych części normalnie wytwarzanych za pomocą 
pras krawędziowych. 

 
• Definicja parametrów materiału. 
• Tworzenie ścian podstawowych. 
• Konwersja elementu bryłowego do obiektu 

typu Sheetmetal. 
• Wykonywanie kołnierzy i kolanek. 
• Inne funkcje wspomagające proces gięcia. 
• Operacje tłoczenia na bazie różnych elementów 

wejściowych. 
• Tworzenie rozwinięć. 
• Praca współbieżna na elemencie: przed  

i po gięciu. 
• Modyfikacja geometrii elementu giętego. 

• Tworzenie dokumentacji z rozwinięcia. 
 

 
Czas trwania: 1 dzień (8h) 
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NX – Zaawansowane tworzenie powierzchni 

NX – Symulacje ruchu (Motion Simulation) 

Szkolenie zajmuje się problematyką tworzenia i edycji symulacji ruchu, analizy, 
rozwiązania problemów oraz optymalizacji konstrukcji. Szkolenie zawiera klasyczne tematy 
inżynieryjne jak statyka, dynamika, kinematyka. 

 
• Wprowadzenie do Motion Simulation. 
• Tworzenie linków i jointów. 
• Tworzenie specjalistycznych więzów i łączników. 
• Praca na złożeniach. 
• Dodawanie sprężyn i tłumików, sił i momentów. 
• Dodawanie sensorów, kontakt 2D, kontakt 3D. 
• Definiowanie tarcia pomiędzy jointami. 
• Tworzenie elastycznych brył. 

 
 
 
 

 
Czas trwania: 3 dni (24h) 

 

 
Szkolenie obejmuje zaawansowane narzędzia do tworzenia powierzchni 

o skomplikowanych kształtach. 
 

• Tworzenie powierzchni typu Through Curve. 
• Tworzenie powierzchni typu Through Curve Mesh. 
• Powierzchnie na przekrojach. 
• Powierzchnie typu Bridge. 
• Zaokrąglenia powierzchni. 
• Powierzchnie typu N-Sided. 
• Powierzchnie typu Swept, Sweep. 
• Edycja powierzchni. 
• Narzędzia do swobodnego modelowania 

 
 
 
 

Czas trwania: 2 dni (16h) 
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NX – Prowadzenie wiązek elektrycznych (Routing Electrical) 

NX – Modelowanie w kontekście złożenia (Top Down) 

W tym szkoleniu nacisk kładziony jest na pracę z dużymi złożeniami oraz modelowaniem  
w kontekście złożenia.  
 
• Struktura złożenia. 
• Assembly Navigator. 
• Tworzenie oraz korzystanie z Reference Set. 
• Aranżacje. 
• Części deformowalne. 
• Wiązanie złożenia. 

 
 
 
 

 
Czas trwania: 1 dzień (8h) 

 
 

 
Szkolenie opiera się na module NX Routing Electrical. Podczas szkolenia omawiane są 

zagadnienia związane z metodologią pracy, wstawianiem elementów elektrycznych do 
złożenia, klasyfikacją części, prowadzeniem wiązek oraz tworzeniem dokumentacji płaskiej, 
reprezentującej wiązkę przestrzenną. Szkolenie wzbogacone jest szeregiem ćwiczeń 
obrazujących i utrwalających poznany zakres materiału. 

 
• Podstawowe definicje. 
• Procedura tworzenia złożenia. 
• Import list połączeń i komponentów (.hrn, .cmp,). 
• Projektowanie połączeń. 
• Klasyfikacja elementów. 
• Umieszczanie komponentów w złożeniu. 
• Formowanie ścieżki. 
• Tworzenie geometrycznej reprezentacji wiązki. 
• Nadawanie wiklowań. 
• Tworzenie dokumentacji 2D (Formboard). 
 
 
 

Czas trwania: 2 dni (16h) 
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NX NASTRAN Basic – Analizy wytrzymałościowe (Advanced Simulation) 

NX – Instalacje rurowe (Routing Mechanical) 

 
Routing Mechanical jest modułem wspomagającym projektowanie nawet najbardziej 

skomplikowanych instalacji przemysłowych. Stworzony model jest w pełni asocjatywny ze 
środowiskiem złożenia programu NX, dzięki czemu wszelkie zmiany konstrukcyjne są 
automatycznie odzwierciedlane w projekcie instalacji. System umożliwia automatyczne 
generowanie zestawień materiałowych BOM. Posiada również funkcje wspomagające 
tworzenie schematów 2D zaprojektowanej instalacji.  

 
• Podstawowe definicje (Fitting, Multi, Fixture Port). 
• Procedura tworzenia złożenia. 
• Tworzenie ścieżek liniowych, z zastosowaniem 

krzywych sklejanych oraz ich edycja. 
• Kwalifikacja części. 
• Prowadzenie ścieżek w złożeniu (Routing with Parts). 
• Prowadzenie instalacji wraz z materiałem. 
• Zarządzanie złożeniami. 
• Definiowanie kierunków przepływów. 
• Tworzenie diagramów. 

 
       Czas trwania: 1.5 dnia (12h) 

 
NX Advanced Simulation jest modułem, za pomocą którego tworzymy zaawansowane 

symulacje oraz analizy wytrzymałościowe metodą elementów skończonych. Szkolenie 
obejmuje zakres metodologii tworzenia takiej analizy, zarówno przygotowanie modelu jak i 
obliczenia oraz interpretację wyników.  

 
• Wprowadzenie do metody elementów skończonych. 
• Przygotowanie modelu do analizy. 
• Dyskretyzacja modelu (pre-procesor). 
• Definiowanie więzów oraz nadawanie obciążenia. 
• Ustawianie parametrów solvera. 
• Interpretacja wyników analizy (post-procesor). 

 
 
 
 

 
 
 

 
Czas trwania: 2 dni (16h) 
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NX – Połączenia spawane (Weld Assistant) 

Narzędzia NX Weld Assistant wspomagają tworzenie połączeń spawanych, 
zgrzewanych oraz klejonych. Podczas szkolenia omawiane będzie tworzenie połączeń oraz 
definiowanie automatycznej adnotacji na rysunku technicznym. 
 
• Wprowadzenie do NX Weld Assistant. 
• Tworzenie spoin różnego typu. 
• Tworzenie punktów zgrzewanych. 
• Tworzenie adnotacji na rysunku technicznym. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Czas trwania: 0.5 dnia (4h) 
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Metodologia projektowania w środowisku Daimler 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak przygotować plik startowy oraz poszczególne 
etapy w celu, skonstruowania asocjatywnych modeli bryłowych oraz powierzchniowych 
według zasad  i wytycznych  konstrukcyjnych Daimlera. 

 
• Daimler StartPart Configurator: struktura 

 oraz filtry. 

• Przegląd funkcji powierzchniowych oraz funkcji 

do analiz. 

• Utrzymanie odpowiedniej struktury części. 

• Modelowanie hybrydowe powierzchni / brył. 

• Funkcje do odformowania. 

• Obróbka i modyfikacja modeli 

powierzchniowych / bryłowych. 

• Analiza geometrii i struktury modelu. 

• Praca ze złożeniami. 

• Tworzenie dokumentacji technicznej. 

 
Przed przystąpieniem do szkolenia rekomendowane jest odbycie szkolenia podstawowego NX. 
 

 
Czas trwania: 5 dnia (40h) 
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Process Simulate Robotics – Szkolenie podstawowe 

Process Simulate Robotics – CEE 

Szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla nowych, bądź początkujących 
użytkowników Process Simulate Robotics. Szkolenie obejmuje swoim zakresem wszystkie 
najważniejsze zagadnienia dotyczące robotyki i jej odzwierciedlenie w rzeczywistości 
wirtualnej. 

 
• Instalacja i konfiguracja Oracle pod system Tecnomatix. 
• Instalacja systemu Tecnomatix. 
• Tworzenie i konfiguracja projektów. 
• Tworzenie i zarządzanie bibliotekami. 
• Modelowanie i definiowanie kinematyki narzędzi. 
• Dodawanie i projektowanie punktów procesowych dla 

zgrzewania punktowego i procesów ciągłych. 
• Dystrybucja punktów procesowych. 
• Tworzenie ścieżek ruchu robota. 
• Tworzenie sekwencji operacji. 
• Obsługa zewnętrznych narzędzi. 
• Definiowanie parametrów ruchu (prędkość, dokładność). 
• Instalacja i konfiguracja kontrolerów RCS (na przykładzie ABB). 
• Download i upload programu robota. 

 
 

Czas trwania: 5 dni (40h) 
 

 

Szkolenie z zaawansowanych funkcji programu Process Simulate. Uczestnicy uzyskują 
informacje na temat narzędzi wykorzystywanych do przeprowadzenia wirtualnego rozruchu 
(Virtual Commissioning). 
 
• Generowanie widoku części. 
• Definiowanie przepływu materiału. 
• Definiowanie i obsługa przenośników. 
• Sensory. 
• Bloki logiczne. 

 
 
 
 
 
 

Czas trwania: 3 dni (24h) 
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Plant Simulation – Szkolenie podstawowe 

Process Simulate Human – Szkolenie podstawowe 

Dzięki szkoleniu Process Simulate Human użytkownicy oprogramowania Tecnomatix 
będą mogli przeprowadzać szerokie analizy pracy i ruchów człowieka, dzięki temu 
optymalizować stanowiska pracy, sprawnie przeprowadzać montaż itp. 
 
• Tworzenie i konfiguracja projektów. 
• Tworzenie i zarządzanie bibliotekami. 
• Tworzenie manekina i dodawanie go do projektu. 
• Interakcja manekina ze środowiskiem pracy. 
• Tworzenie więzów pomiędzy manekinem  

a środowiskiem pracy. 
• Procedury sprawdzania kolizji. 
• Tworzenie sekwencji ruchów manekina. 
• Obsługa takich funkcji jak: walk, autograsp, human 

postures. 
• Analizy ergonomiczne (analizy RULA, OWAS, NIOSH, 

analizy biomechaniczne). 
• Tworzenie zaawansowanych ruchów manekina na 

podstawie konkretnych przykładów. 
 

Czas trwania: 3 dni (24h) 
 

Szkolenie podstawowe ma na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej.  
W trakcie szkolenia przeprowadzane są ćwiczenia i symulacje, które wskazują jak odczytywać 
informacje i wykonywać optymalizacje w przykładach zrealizowanych podczas ćwiczeń. 
Szkolenie stanowi podstawę dla dalszych szkoleń z Tecnomatix - Plant Simulation. 

 
• Zapoznanie ze strukturą programu: Class Library, 

Toolbox, Frame, preferencje, wybór bibliotek 
obiektów, korzystanie z pomocy, przeglądanie 
Example Collection. 

• Zapoznanie z obiektami: Material Flow, Resources, 
InformationFlow: UserInterface, Tools. 

• Dodatkowo: objaśnienie Derive i Duplicate. 
Wykorzystanie plików DWG jako layout. IconEditor 
i tworzenie animacji.  

• Zmiany tła obszaru Frame przy użyciu Vector 
Graphics Mode.  

• Wykorzystanie Import/Export Frame do innych modeli.  
• Zapis/odczyt plików txt i arkuszy kalkulacyjnych.  

Czas trwania: 3 dni (24h) 

file:///C:/Moje_Dokumenty/Jack/montaz-Assemble Turbo_eyeview_no_gantt_new_manikin.avi
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Plant Simulation – Metody 

Plant Simulation – Szkolenie zaawansowane 

Szkolenie zaawansowane zaznajamia uczestnika z nowymi obiektami wykorzystywanymi 
w trakcie symulacji. Podczas szkolenia rozwinięty zostanie temat narzędzi służących do 
optymalizacji. 
 
• Experiment Manager (do wykonywania 

eksperymentów). 
• Genetic Algorithm  (algorytmy wyszukujący 

optymalne rozwiązanie). 
• Zapoznanie z obiektami: Store, MultiPortalCrane, 

Cross-sliding Car, PickAndPlace, Turnplate, 
Turntable, TwoLaneTrack.  

• User Interface: Checkbox, DropDownList, Button, 
Gantt Chart. 

• Zapoznanie z biblioteką KanBan. 
 

 
Czas trwania: 3 dni (24h) 

 
 
 

 
Szkolenie umożliwia posługiwanie się prostym wbudowanym językiem 

programowania SimTalk, który wykorzystywany jest do tworzenia metod używanych w 
Tecnomatix - Plant Simulation. 

 
• Tworzenie i wykorzystywanie metod. 
• Zapoznanie ze strukturą metod.  
• Użycie MethodEditor, Debugger i Console.  
• Wykorzystanie wbudowanych Template.  
• Uruchamianie metod.  
• Wstawianie zmiennych.  
• Tworzenie pętli.  
• Wykorzystanie anonimowych identyfikatorów. 

 
 
 
 
 

Czas trwania: 2 dni (16h) 
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Plant Simulation – VSM mapowanie strumienia wartości 

Plant Simulation – Wizualizacja 3D 

Szkolenie pozwala na tworzenie symulacji w wirtualnym środowisku 3D Plant Simulation. 
 
• Zapoznanie ze środowiskiem 3D Plant Simulation. 
• Struktura widoku 3D.  
• Importowanie punktów symulacji 3D.  
• Synchronizacja 2D i 3D, Scene Navigator,  rotacja i 

przemieszczanie obiektów 3D, ustawienia 
parametrów 3D. 

• Wykonywanie symulacji.  
• Tworzenie ścian i podłóg. 
• Dodawanie nowych obiektów.  
• Modyfikowanie istniejących obiektów.  
• Ustawienia kamery oraz tworzenie nagrań  

z przeprowadzonych symulacji. 
 
 

Czas trwania: 2 dni (16h) 
 
 
 

 

Szkolenie VSM pozwala na zapoznanie się z Biblioteką VSM służącą do mapowania 
strumienia wartości. 
 
• Zapoznanie z obiektami biblioteki VSM:  

Customer, Process, Inventory, Supermarket,  
Supplier, Transport. 

• Zapoznanie z narzędziami biblioteki VSM: 
 Display, Analyzer, StockPlotter, ProductPlotter,  
DataExchange, Documentation, Remaker,  
Material Flow, Information Flow, Rework, Kanban. 

• Konfiguracja i użycie narzędzi statystycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czas trwania: 2 dni (16h) 
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Robcad – Szkolenie podstawowe 

Szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla nowy, bądź początkujących użytkowników 
Robcad. Szkolenie obejmuje swoim zakresem wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące 
robotyki i jej odzwierciedlenie w rzeczywistości wirtualnej. 

 
• Podstawowe operacje w Robcad – interfejs  

i metodologia pracy. 
• Warstwy – ustawianie widoczności elementów  

w stacji. 
• Przemieszczanie i pozycjonowanie elementów. 
• Tworzenie ścieżek – narzędzie Path Editor. 
• Wykrywanie kolizji – narzędzie Collision Setup. 
• Sekwencja operacji (SOP) - symulacja całej stacji. 
• Podstawy modelowania – modelowanie 

 powierzchniowe i bryłowe. 
• Kinematyka – definiowanie mechanizmów. 
• Import i eksport plików CAD. 
• Sekcje (Multi-Sections) – przekroje w punktach  

procesowych. 
• Osiągalność – analiza położenia robota względem 

 części. 
• Obsługa zewnętrznych narzędzi. 
• Obsługa zewnętrznych osi. 
• Tworzenie i edytowanie spoin.  
 

 
 

Czas trwania: 5 dni (40h) 
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Teamcenter – Szkolenie podstawowe 

Teamcenter – Mechanizm Klasyfikacji 

Podstawowe szkolenie z zakresu obsługi systemu Teamcenter ma na celu zapoznanie 
użytkownika z aplikacjami służącymi do obsługi systemu. Szkolenie rozpoczyna się od wstępu 
teoretycznego, omówienia używanej nomenklatury oraz ogólnego zastosowania systemu. 
Użytkownik oswaja się ze specyficznym środowiskiem oraz zapoznaje się z wybranymi 
aplikacjami wchodzącymi w skład systemu, a dotyczącymi bezpośrednio jego pracy. Podczas 
szkolenia użytkownik tworzy własną przestrzeń roboczą, konfiguruje obiekty, importuje 
przykładowe dane, dokumenty itp., tworzy także własne szablony przeszukań, poznaje 
metody wizualizacji danych, tworzy listy materiałowe (BOM). 
Główne zagadnienia poruszane na szkoleniu: 
 
• Interfejs użytkownika – konfiguracja przestrzeni  

roboczej. 
• Obiekty – tworzenie, import, edycja, wersjonowanie. 
• Zarządzanie obiektami typu „Projekt”. 
• Przepływ pracy (workflow). 
• Wizualizacja danych. 

 
 
 
 

Czas trwania: 3 dni (24h) 
 

 
Mechanizm Klasyfikacji służy do przechowywania oraz wyszukiwania elementów 

wykorzystywanych wielokrotnie, takich jak normalia, narzędzia czy dokumenty. Szkolenie 
obejmuje zaawansowaną obsługę modułu Klasyfikacji oraz tworzenie pełnej struktury 
drzewa klasyfikacji w module Administrator Klasyfikacji. 
 
• Efektywne zastosowanie mechanizmu Klasyfikacji 

w praktyce. 
• Dodawanie i edycja obiektów sklasyfikowanych. 
• Wyszukiwanie obiektów w oparciu o parametry  

i przynależność do klas i grup. 
• Tworzenie biblioteki atrybutów o określonym typie  

i parametrach. 
• Tworzenie klas opisanych zestawem atrybutów. 
• Tworzenie struktury drzewa w oparciu o klasy i grupy. 

 
 

Czas trwania: 2 dni (16h) 
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Teamcenter – Obsługa systemu dla użytkowników CAD 

Teamcenter – Content Management 

Szkolenie z obsługi systemu Teamcenter dla użytkowników systemów CAD ma na celu 
zapoznanie użytkownika ze specyficznym interfejsem integratora w postaci paska 
narzędziowego w znanym środowisku CAD. Szkolenie składa się z dwóch części i rozpoczyna 
się od podstawowego szkolenia z obsługi systemu Teamcenter. Kolejnym etapem jest 
przejście do wybranego środowiska CAD (NX, SolidEdge, CATIA V5). Użytkownik poznaje 
metody importu danych, pracy na różnych wersjach części oraz złożeń. Główne zagadnienia 
poruszane na szkoleniu: 
 
Część I 
• Interfejs użytkownika – konfiguracja przestrzeni roboczej. 
• Obiekty – tworzenie, import, edycja, wersjonowanie. 
• Zarządzanie obiektami typu „Projekt”. 
• Przepływ pracy (workflow). 
• Wizualizacja danych. 
Część II 
• Interfejs integratora (Toolbar) w środowisku CAD. 
• Praca z obiektami CAD (złożenia, modele). 
• Symulacja pracy zespołowej (wersjonowanie, workflow). 

 
 

Czas trwania: 5 dni (40h) 

 

Zarządzanie Harmonogramami umożliwia tworzenie harmonogramów projektów, także 
wzajemnie powiązanych pomiędzy sobą. Menedżer ma pełną kontrolę nad czasem 
wykonania projektu, jego kosztami oraz wykorzystaniem zasobów. 
 

 Kontrola nad wykorzystaniem zasobów firmy. 

 Analiza kosztów i czasu zakończenia projektu. 

 Ścieżka krytyczna umożliwiająca wizualizację  

wpływu zmian zadań na wykonanie całego projektu. 

 Tworzenie szablonów projektów. 

 Tworzenie powiadomień i subskrypcji. 

 Uruchamianie procesów workflow. 

 Automatyczne dostarczanie zadań do realizatorów. 

 
Czas trwania: 2 dni (16h) 
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Teamcenter – Manufacturing 

Teamcenter Manufacturing to zestaw narzędzi, które pozwalają w uporządkowany 
i klarowny sposób przechowywać wszystkie informacje o sposobie wytwarzania produktu, 
począwszy od procesu technologicznego skończywszy na dokumentacji stanowiskowej. 
Szkolenie obejmuje obsługę modułów Planer procesu wytwarzania i Planer części oraz 
powiązanie ich z mechanizmem Klasyfikacji oraz innymi informacjami, przechowywanymi 
w systemie. 

 
• Wykorzystanie całej dostępnej w przedsiębiorstwie 

wiedzy o produkcie przy planowaniu jego 
wytworzenia. 

• Wykorzystanie wszystkich elementów platformy 
Teamcenter do efektywnej pracy działu 
technologicznego. 

• Tworzenie technologicznej struktury produktu, planu 
procesu wytwarzania oraz odwzorowanie organizacji 
wydziału produkcyjnego. 

• Tworzenie między innymi operacji obróbki 
klasycznej, numerycznej, spawania, montażu, 
kontroli. 

• Powiązanie operacji i procesu z danymi o używanych 
elementach produktu, narzędziach i potrzebnych 
przyrządach, stanowisku wytworzenia. 

• Ponowne użycie procesów technologicznych jako 
 szablony. 

• Podgląd kompletności produktu na każdym etapie  
procesu technologicznego. 

• Integracja z NX CAM. 
• Dodawanie zasobów z mechanizmu Klasyfikacji. 

 
 

Czas trwania: 3/5 dni (24/40h) W zależności od zakresu 
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Teamcenter – Menedżer Struktury (Structure Manager) 

Menedżer struktury służy do definiowania struktury produktu. Odpowiednia definicja 
wraz z uwzględnieniem wykorzystania odpowiednich komponentów jest kluczowym 
punktem opracowania konstrukcji. Wykorzystując mechanizmy tworzenia opcji możliwe jest 
wykonanie wielu wariantów danego produktu w jednej strukturze danych. 
 

 Tworzenie reguł rewizji, zależnych od   

odpowiedniego stanu procesu projektowego. 

 Efektywność obowiązywania danych rewizji 

i zależna od serializacji lub czasu wprowadzenia  

zmian. 

 Klasyczne warianty konstrukcji, umożliwiające  

definiowanie za pomocą opcji odpowiednich  

struktur produktu. 

 Komponenty alternatywne i zamienne. 

 Tworzenie zrzutów struktur produktu. 

 Porównywanie list BOM produktów wraz  

z graficzną reprezentacją zmian. 

 
 

Czas trwania: 2 dni (16h) 
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Administracja i zarządzanie systemem Tecnomatix 

Administrowanie w systemie Teamcenter 

Szkolenie specjalizowane, przeznaczone dla administratorów sieci, wyjaśniające 
wszystkie zagadnienia zawiązane z zarządzaniem oprogramowaniem. 
 
• Instalacja i konfiguracja Oracle pod system 

Tecnomatix.  
• Instalacja systemu Tecnomatix. 
• Rodzaje instalacji (klient, klient/serwer). 
• Tworzenie i konfiguracja projektów. 

 
 
 
 
 
 
 

Czas trwania: 1 dzień (8h) 
 

 

Szkolenie ma na celu zapoznanie użytkownika z aplikacjami służącymi do zarządzania 
organizacją (przedsiębiorstwem). Przyszły administrator systemu poznaje metody tworzenia 
struktury grup i  użytkowników z podziałem na role i funkcje pełnione w przedsiębiorstwie. 
Administrator poznaje metody wdrażania systemu, konfiguracji serwera bazodanowego oraz 
odtwarzania systemu po awarii. Na szkoleniu poznaje aplikację do zarządzania 
zabezpieczeniami. Poznaje także metody modyfikacji formularzy, customizacji raportów. 
Uczy się konfigurowania aplikacji do zarządzania przepływem pracy. 
 
• Wdrażanie systemu Teamcenter i konfiguracja 

serwera. 
• Aplikacja do zarządzania organizacją (Organization). 
• Bussiness Modeler IDE - konfiguracja formularzy 

i raportów. 
• Wdrażanie zasad bezpieczeństwa (Access Manager). 

  
 
 
 

Czas trwania: 5 dni (40h) 
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Zaufali NAM 
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Jak do NAS trafić? 
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