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   Yritysesittelyt

Toimittajat ja palvelut

Seuraavilla sivuilla Suomen merkittävät CAD/CAM/CAE/PLM/

BIM-alan toimittajat ja palveluntarjoajat esittelevät lyhyesti yritys-

tään, tuotteitaan ja palveluitaan. 

Tämä vuosittain ilmestyvä teos on ainut Suomessa julkaistava 

kokoelma, jossa alan toimittajat esittäytyvät yhteen koottuna. 

Mukana on järjestelmätoimittajia, konsultointiyrityksiä, koulutus-

organisaatioita sekä muita palveluntarjoajia.

Ohessa on lueteltu yritykset aakkosjärjestyksessä sekä sivunu-

mero, jolta kyseisen yrityksen tiedot löytyvät. 

Kullekin yritykselle on varattu 1-2 sivua. Sivut on toteutettu yh-

tenäisen mallin mukaisesti. Näin lähdeteoksen selaaminen on 

helppoa. Yrityssivut sisältävät myös toimittajien yhteystiedot, 

joten teos toimii oivana yhteystietojen lähdeteoksena.

Viereisellä sivulla on listattuna yleisimpiä tuotteita ja palveluja sekä 

mikä yritys toimittaa ko. tuotteita tai palveluja. Jos olet kiinnostu-

nut jostakin nimetystä tuotteesta, niin tästä pääset selville mistä 

saa lisätietoa ja keneen kannattaa olla yhteydessä

Tämä teos kannattaa pitää tallessa!

Uutta!

Toimittajat, tuotteet ja palvelut hakuteos löytyy 

nyt myös verkosta osoitteessa 

www.valokyna.fi 
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Tuote Toimittaja Tuote Toimittaja

ANSYS EDRMedeso NAVIATE Cad-Q

Arbortext Econocap NavisTools Profox

Aton Modultek NavisWorks Cad-Q, Profox

Axshell Femdata NETVIBES Dassault Systèmes

AutoCAD An-Cadsolutions, Cad-Q, 

Meksystems

Nupas-Cadmatic Cadmatic

Caesar Intergraph Finland NX Ideal Product Data

Cadmatic Cadmatic OpenHouse An-Cadsolutions Oy

CADS Planner Kymdata OpenPlant Bentley Systems Oy

CATIA Dassault Systèmes, Rand 

Finland

progeCAD An-Cadsolutions Oy

CIMSource Titako Revit Cad-Q

CodeMaster Modultek Rhinoceros An-Cadsolutions

COMOS Ideal Product Data SIMULIA Dassault Systèmes, Rand 

Finland

Creo Econocap, Convia SIM Expert Deskartes

DataKit Titako SmartPlant Intergraph Finland

DELMIA Dassault Systèmes, Rand 

Finland

SmartSketch Intergraph Finland

Design Expert Deskartes Solibri Cad-Q

Dimensions Expert Deskartes SolidEdge Ideal Product Data

DraftSight PLMGroup SolidWorks Cadworks, PLMGroup, 

Titako

ENOVIA Dassault Systèmes, Rand 

Finland

SOVELIA Cad-Q

EXALEAD Rand Finland SpaceClaim An-Cadsolutions

EXAPT Titako Sprut CAM An-Cadsolutions

E3 CCS Group Stella Map Bentley Systems Oy

FEMAP Ideal Product Data TsactonWorks PLMGroup

FIKSU Cad-Q Teamcenter Ideal Product Data

Finndraw Femdata Q-Checker Rand Finland

Finngen Femdata VariPDM Variantum

Finnsap Femdata Vertex Vertex Systems

Fpipe Femdata View Expert Deskartes

GEOVIA Dassault Systèmes WinCAM Camtek

Inventor Cad-Q, Meksystems Windchill Econocap, Convia

KeyCreator Camtek WorkNC Titako

Kompas-3D An-Cadsolutions Oy 3Data Expert Deskartes

Kupotek KeyView An-Cadsolutions Oy 3ds Max Cad-Q, Meksystems

Mecsoft CAM An-Cadsolutions Oy 3DVIA Dassault Systèmes

Microstation Bentley Systems Oy 3DSWYM Dassault Systèmes

Moldex3D eDesign Econocap

Valokynä 2/2014     67

Tuotteet



Amiedu

Valimotie 8

00380 Helsinki

www.amiedu.fi

asiakaspalvelu@amiedu.fi

puh. 010 80 80 90

Yhteyshenkilöt

Esa Heikkinen, koulutuspäällikkö

Kari Lepistö, toimialajohtaja

Yrityskuva

Amiedu on yksi johtavia työelämän kehittäjiä ja yritysten val-

mentajia. Kehitämme asiakkaidemme liiketoimintaa kokonais-

valtaisesti räätälöityjen ja liiketoimintalähtöisten palveluiden 

kautta. Tarjoamme vahvan koulutuksellisen osaamisen ja 

työelämän tuntemuksen. Palveluratkaisumme avulla osaami-

sen kehittämisen tavoitteet tukevat liiketoiminnan päämääriä. 

Palveluidemme vaikutukset ovat aina mitattavissa.  

Asiantuntijoillamme on vankka käytännön kokemus yritys-

maailman eri alueilta. Laaja-alainen toimialakohtainen osaa-

minen ja työelämän tuntemus mahdollistavat koulutusten 

räätälöinnin organisaatiollesi ja toimialallesi sopivaksi.

Vahvaa teknologiateollisuuden osaamista

Teknologiateollisuuden osaamiskeskus auttaa yritystäsi 

vastaamaan alan haasteisiin. Räätälöimme yrityksellesi kou-

lutuskokonaisuuden, joka kehittää henkilöstösi osaamista 

oikeaan suuntaan. Koulutuspalveluistamme löytyy perus-, 

ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, täydennyskursseja 

sekä pätevyyskoulutuksia hitsaus-, sähkö-, tieto- ja viestin-

tätekniikan aloilta.

Esimerkkejä koulutuksistamme

• 3D-tulostus

• Six Sigma

• Solid Works

• Arrow Maint

• ICT-koulutukset

• Hitsaus ja kunnossapito

Luotsaamme tuotannon tehokkaammaksi

TuotantoLuotsi™ on yksi Amiedun kehittämistä Luotsi-per-

heen innovatiivisista kehittämistuotteista. Sen avulla voidaan 

selvittää tuotannon epäkohdat, etsiä ratkaisut ja varmistaa 

niiden jalkauttamisen. Päämääränä on toimintamalli, joka 

johtaa tuotannon tehostamiseen ja saa investoinnit tuotta-

maan tulosta. Prosessi toteutetaan yhdessä Amiedu asian-

tuntijoiden ja organisaatiosi avainhenkilöiden kanssa.
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AN-Cadsolutions

Peltokatu 16D   

33100 Tampere  

puh. 010 440 6470

info@an-cadsolutions.fi

http://www.an-cadsolutions.fi

https://twitter.com/cadsolutions

Yhteyshenkilöt:

Antti Sulkanen

https://twitter.com/AnttiSulkanen

Yrityskuva

AN-Cadsolutions toimittaa CAD ja CAM ohjelmistoja 

sovelluksineen, useita alakohtaisia sovelluksia. CNC-jyrsin ja 

kaiverruskoneet, 3D-skannerit, 3D-mittavarsilaitteet, 3D-hiiret, 

3D-tulostimet, piirtopöydät, tasotulostimet

Ohjelmistoja mm. CAD-suunnitteluun, 3D-mallinnukseen, 

muotoiluun, rakennussuunnitteluun, arkkitehtisuunnitteluun, 

rakennesuunnit te luun, CNC-koneiden ohjaukseen, 

kaiverrukseen, käänteiseen suunnitteluun (reverse engineering)

Edustuksiamme:

• Rhinoceros

• SpaceClaim

• progeCAD

• Kompas-3D mekaniikka suunnitteluohjelmisto

• Mecsoft CAM-ohjelmistot

• SprutCAM

• Kubotek KeyView CAD viewer

Edustamiamme koneita:

• Roland

• MicroScribe, Kreon

• DAVID laserscanner

• Wacom

• Felix 3D-tulostimet

• 3Dconnexion

• Blueprinter 3D-tulostin

• ZMorph 3D-tulostin

• RangeVision 3D-skanneri

• Azon tasotulostimet

www.an-cadsolutions.fi
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Bentley Systems Finland Oy

Teknobulevardi 3-5

01530 Vantaa

Puh. 010 830 1200

Faksi 010 830 1240 

www.bentley.fi 

Yrityskuva

Bentley tarjoaa kattavat ohjelmistoratkaisut infrastruktuurin 

koko elinkaarelle rakennuksista siltoihin, kuljetuksista kunnal-

listekniikkaan, energiasta vesihuoltoon. Bentley tuottaa kes-

tävää infrastruktuuria.

Pistepilvien helppo esikäsittely ja animointi

Pistepilvet yleistyvät työnkuluissamme huimaa vauhtia. La-

serkeilaaminen on helpottunut ja kustannukset ovat laske-

neet. Seuraava haaste on saadun datan käsittely ja esittä-

minen.

Bentley Pointools V8i vastaa haasteeseen. Se on ainutlaatui-

sen tehokas ja helppokäyttöinen ratkaisu pistepilviaineistojen 

tarkasteluun, käsittelyyn, visualisointiin, törmäystarkastelui-

hin ja valmisteluun edelleen hyväksikäytettäväksi muissa so-

velluksissa.

Lisää tietoa osoitteessa:

www.bentley.com/laserscan

Täydellinen infrastruktuuriratkaisu

Bentley PowerCivil for Finland on täydellinen mallipohjai-

nen infrasuunnitteluratkaisu omalla CAD-moottorilla varustet-

tuna. Se on suunniteltu tie-, maa- ja vesirakennuskohteiden 

koko elinkaarelle.

Väylien ja kuntainfran 3D-suunnittelussa vaaka- ja pystygeo-

metrian käsittely on todella sujuvaa. Valmiiden 3D-suunnit-

telumallien (esim. risteykset ja liittymät) uudelleen käyttö ja 

muokkaus on helppoa.

Väylien ja kuntainfran 3D-suunnittelussa vaaka- ja pystygeo-

metrian käsittely on todella sujuvaa. Valmiiden 3D-suunnit-

telumallien (esim. risteykset ja liittymät) uudelleen käyttö ja 

muokkaus on helppoa.

www.bentley.com/powercivil

Integroi vaivattomasti pistepilvet, skaalautuvat maas-

tomallit ja rasterit työnkulkuihin

Bentley Descartes on tehokas jatke MicroStationille ja 

PowerCivilille, joka mahdollistaa:

• Edistyneen pistepilviaineistojen käsittelyn

• Skaalautuvat maastomallit valtavista pistepilvistä

• Korkean resoluution maastomallien monipuolisen visu-

alisoinnin

• Älykkään vektoroinnin pistepilvistä

• Skannattujen dokumenttien ja digitaalisten kuvien käsit-

telyn

Muunnoksen vektorista rasteriksi ja päinvastoin onnnistuvat 

helposti. Descartesin avulla voit tuottaa pintavarjostettuja 

3D-malleja pistepilvistä ja kuva-aineistoista. Saatavissa myös 

standalone-versiona.

www.bentley.com/descartes

www.bentley.fi
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Cadmatic Oy

Itäinen Rantakatu 72

20810 Turku

puh.  02 412 411

fax.  02 412 4444

e-mail  info@cadmatic.com

internet http://www.cadmatic.com

Yrityskuva

Cadmatic on yksi johtavista 3D CAD/CAE/CAM laitos- ja 

laivasuunnitteluohjelmistojen kehittäjistä ja markkinoijista 

maailmassa. Cadmaticin laitossuunnitteluohjelmistoa on 

kehitetty jo vuodesta 1981. Taustavoiminamme on 700 oh-

jelmistokehityksen ja laitossuunnittelun ammattilaista. Jär-

jestelmätoimittajana tavoitteenamme on tarjota sekä suunnit-

telukustannuksia alentavia että suunnittelutyötä no-peuttavia 

ja helpottavia ohjelmistotyökaluja. Cadmatic -ohjelmistot alen-

tavat ratkaisevasti laitoksen investointikustannuksia projektin 

rakennus- ja toteutusvaiheessa. Suunnitteluinformaatiota voi-

daan suoraan hyödyntää laitoksen toteutus- ja rakennusvai-

heessa ja myöhemmin myös käyttöönotossa ja ylläpidossa.

Cadmatic käyttäjiä on yli 50 maassa sekä suunnittelijoiden 

että heidän asiakkaidensa käytössä. Lisensoituja Cadmatic 

-ohjelmistojen käyttäjiä on mm. öljy- & kaasu-, paperi-, sellu-, 

kemian-, lääke-, elintarvike-, metalli- ja laivanrakennusteolli-

suudessa. Cadmatic on laitoksien esi-, toteutus- ja kunnos-

sapitosuunnitteluun soveltuva ohjelmistokokonaisuus, joka 

kattaa kaikki laitossuunnittelun tärkeimmät osa-alueet. Oh-

jelmiston päämoduulit Diagram (P&I kaavioiden suunnittelu), 

Plant Modeller (3D mal-lin suunnittelu), Piping Isometrics 

& Spools (Putkistoisometrien automaattinen tuottaminen) ja 

eB-rowser (3D mallin katselu ja kommentointityökalu) ovat 

luonnollisesti keskenään yhteensopivia, mutta ohjelmistomme 

avoimuus takaa myös sen toimivuuden ja yhteensopivuuden 

muiden yleisesti suunnittelussa käytettyjen ohjelmien kanssa. 

Cadmatic ohjelmisto on helppokäyttöinen ja myös sen käyt-

töönotto sujuu nopeasti.

Nupas-Cadmatic on yhdessä hollantilaisen Numeriek Cent-

rum Groningenin kanssa laivasuunnitteluun kehitetty ohjel-

misto, joka edellä mainittujen ohjelmistomoduulien lisäksi si-

sältää kaikki monipuoliset laivan runko- ja teräsrakenteiden 

suunnitteluun tarvittavat työkalut.

Cadmatic Versio 2014Q2 – laitos- ja laivasuunnitte-

luohjelmiston uusi sukupolvi

Uusi Cadmatic 2014Q2 ohjelmistoversio sisältää useita uusia 

huippuominaisuuksia ja innovaatioita, jotka helpottavat ja no-

peuttavat laitossuunnitteluprojektien läpivientiä entisestään. 

P&I –kaaviot ja putkistokomponenttien topologia saadaan 

hyödynnettyä automaattisesti ja entistä paremmin 3D laite- ja 

putkistosuunnittelussa. Kaaviossa oleva tieto avustaa visuaa-

lisesti 3D laitossuunnittelijaa ja tarkastaa suunnittelun oikeel-

lisuuden. Cadmatic Laser Scan Modeler on kokonaan uusi 

moduuli ja vie pistepilvien kanssa työskentelyyn kokonaan 

uudelle tasolle. 

Internet-pohjainen tiedonhallinta

Cadmatic 2014Q2 tehostaa suunnittelutoimintoja ja suunnit-

telutiedon hallintaa erityisesti maantieteellisesti hajautetuissa 

projekteissa. Edistyksellisen CoDesigner -teknologian avulla 

mahdollistetaan suunnitteluprojektien hajauttaminen jousta-

vasti eri toimipisteisiin: suunnittelutoimistot, asiakas, toimit-

tajat ja projektin muut osapuolet.

Cadmatic eBrowser mahdollistaa tehokkaasti suunnitte-

lutiedon jakelun internetin välityksellä projektin eri osapuolil-

le. Uudet kommentointityökalut mahdollistavat tehokkaan, 

joustavan ja visuaalisesti näyttävän tavan välittää tietoa muu-

tostarpeista projektin osapuolten kesken. eBrowser-mallit, 

geometria ja suunnitteluarvot ovat katseltavissa MS Internet 

Explorerin avulla ja se voidaan helposti integroida osaksi kun-

nossapito-, hankinta-, varastointi-, valvonta- ym. ERP -järjes-

telmiä. Voit kokeilla eBrowseria itse lataamalla sen ilmaiseksi 

internet sivuiltamme.

CADMATIC eShare – ratkaisu informaationhallintaan

Cadmatic eShare on informaationhallintasovellus, joka tarjoaa 

erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää suunnitteluprojektissa 

syntyvää tietoa eri tarkoituksiin. Projektin aikana tietoa voi-

daan hyödyntää suunnittelun seurantaan ja kommentointiin, 

aikataulujen seurantaan, valmistuksen ja asennusten valvon-

taan sekä käyttö- ja kunnossapitohenkilökunnan koulutuk-

seen. Laitoksen käyttöönoton jälkeen suunnittelutiedot ovat 

hyödynnettävissä suoraan tehtaan kunnossapidossa. Suun-

nittelumalli voidaan integroida osaksi laitoksen toiminnanoh-

jaus-, kunnossapito- ja dokumenttien hallintajärjestelmää.

www.cadmatic.com
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CadWorks Oy

Helsingintie 44

04430 JÄRVENPÄÄ

puh.  010 8357 300

fax.  010 8357 330

e-mail  info@cadworks.fi 

internet www.cadworks.fi 

Yhteyshenkilö:  Esko Simpanen

Yrityskuva

Vaadi 3D-ohjelmistotoimittajalta enemmän

Nopeampi käyttöönotto! Parempi hyödynnettävyys! Hel-

pompi käyttö! Kun nämä vaatimukset toteutuvat, yrityksesi 

saa ohjelmistoinvestoinnit tuottamaan ja suunnittelijat va-

pautuvat turhista rutiineista. Tähän tarvitaan maailman par-

haat ohjelmistot, ammattitaitoinen koulutus ja ennen kaik-

kea osaava ohjelmistokumppani,joka ymmärtää yrityksesi 

erityistarpeet.

Tuotteet

SolidWorks 3D ohjelmisto on kehitetty mekaniikkasuun-

nittelun ja muotoilun tarpeisiin. Ohjelmisto käsittää osa-, 

pinta-, kokoonpanomallinnuksen, ohutlevytoiminnot, PDM 

ratkaisun sekä FEM laskentaa. Ohjelmisto tuottaa automaat-

tisesti mm. piirustukset, osaluettelot, osanumeroinnin, sekä 

tilavuus- ja massalaskelmat. 

SolidWorks on helppo oppia ja käyttää, koska huippuergo-

nomiseksi hiottu käyttöliittymä on tuttua Windowsia. Alusta 

alkaen Windows-käyttöjärjestelmään suunniteltu ohjelmisto 

mahdollistaa helpon integroinnin esim. Microsoft Offi ce -tuo-

teperheeseen ja takaa yhteensopivuuden muihin Windows-

pohjaisiin järjestelmiin. Nämä seikat yhdistettynä edulliseen 

hintaan tekevät SolidWorksistä jokaisen suunnittelijan työka-

lun. 

CadWorksin kehittämät sovellukset tehostavat 

SolidWorksin käyttöä. 

Tarjoamme teille kokonaisratkaisuja tuotekehityksestä tuo-

tantoon asti. Sarjatuotantotuotteiden suunnittelu onnistuu 

SolidWorksin tarjoamin keinoin. Asiakas- tai projektikoh-

taisten osien suunnittelu ja valmistus tuovat erityishaastei-

ta erityisesti suunnittelun nopeuteen. Tähän haasteeseen 

olemme vastanneet kehittämällä suunnittelua automatisoivia 

sovelluksia, joilla poistetaan aikaa vieviä ja virheitä tuovia ma-

nuaalirutiineja. 

Tuotteita ovat: CadWorks komponenttikirjasto, 

CustomWorks dokumenttien tuotetietojen hallintaan ja tulos-

tustapahtumien tiedostojen nimeämisen helpottamiseksi sekä 

AutomateWorks tuotekonfi guraattoreiden tekoa varten.

Palvelut

Ohjelmistotoimittajan roolia sujuvan käytön takaamisessa ei 

voi korostaa liikaa. Osaavat kouluttajat ja hyvin toimiva tuki-

palvelu on meille ylpeyden aihe ja erotumme sillä kilpailevista 

ohjelmistotoimittajista.

CadWorksin koulutuspalvelut tarjoavat monipuolista ja 

korkeatasoista käyttäjäkoulutusta SolidWorks-ohjel-

mistoon. Tarpeellinen määrä koulutusta takaa suunnit-

telutyökalujen tehokkaan käyttöönoton ja onnistuneen 

lopputuloksen. Helppokäyttöisinkin ohjelmisto tarvitsee 

vertaisensa valmentajan. Kouluttajamme hakevat jatku-

vasti uusinta tietoa ja taitoa. Tukipalvelun kautta saatu 

käytännön asioita koskeva asiakaspalaute yhdistettynä 

uusimpaan tietoon jalostuu korkeatasoiseksi opetuk-

seksi yrityksenne hyväksi. Automaatio (=ajan säästö) ja 

suunnittelun laadun parantaminen (=rahan säästö) ovat 

avainsanoja, kun konsulttiryhmämme sovittaa teille toi-

mitetut CAD–sovellukset huipputehokkaaksi osaksi ket-

jua “myynnistä asiakkaalle”.

www.cadworks.fi
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JOHTAVA RATKAISUTOIMITTAJA

Tavoitteemme on toimittaa tuotteen koko elinkaaren kattavia ko-

konaisratkaisuja valmistavan teollisuuden, yhdyskunta-alan sekä 

rakennus- ja kiinteistöalan tarpeisiin. Ratkaisumme koostuvat 

omista ohjelmistoistamme, jotka täydentyvät johtavien ohjelmis-

totoimittajien tuotteilla. Yhdessä ne muodostavat sujuvan, pro-

sesseja tehostavan kokonaisuuden, joka on mukautettu paikal-

lisiin tarpeisiin.

Tuotekehityksessä olemme jo pitkään tehneet läheistä yhteistyötä 

yritysten ja ohjelmistojen käyttäjien kanssa. Näin varmistamme, 

että kehitystyö tapahtuu linjassa käyttäjien toiveiden kanssa.

SOVELIA on markkinoiden helppokäyttöisin ja kustannustehok-

kain tuotetiedonhallinta (PDM)- ja tuotteenelinkaarenhallintajärjes-

telmä (PLM), jonka avulla on toteutettu lukuisia projekteja koti-

maisille ja kansainvälisille yrityksille. SOVELIA on nykyaikaiseen 

teknologiaan perustuva avoimen tietomallin järjestelmä, jonka 

tuottavuus pohjautuu joustavuuteen tukea erilaisia asiakastarpei-

ta. SOVELIA Template -tuotteet sisältävät valmistellun sovellus-

kokonaisuuden  erilaisiin liiketoiminnan käyttötarpeisiin mahdol- 

listaen järjestelmän nopean käyttöönoton kustannustehokkaasti.

SOVELIA -ratkaisuun  perustuen  toimitamme teollisuudelle koko-

naisvaltaisia tuotetiedon- ja tuotteenelinkaarenhallinnan toteutuk-

sia LEAN PLM –periaatetta noudattaen.

NAVIATE on kattava Pohjoismainen tuoteperhe sisältäen Cad-

Q:n ratkaisut Autodesk Inventor-, Vault-, Revit- ja Civil 3D -käyttä-

jille. Ratkaisut pohjautuvat asiakkaidemme tarpeisiin ja koostuvat 

kuudesta ydinelementistä: Työkalut (ohjelmoidut toiminnot), Kir-

jasto (toimialakohtainen ja yleinen sisältö), Konfiguraatiot (aloi-

tuspohjat ja tietokannat), Vuorovaikutus (tiedon siirtäminen eri 

alustojen ja tiedostomuotojen  välillä), Metodit  (prosessien vir-

taviivaistami- nen) ja  Yhteisö (foorumi, jossa  ongelmatilanteet 

ratkaistaan).

FIKSU-ohjelmistoperheeseen kuuluvat  järjestelmäratkaisut ase-

ma- ja yleiskaavoitukseen sekä 3D-mallinnukseen, vihersuun-

nitteluun, kunnallistekniseen suunnitteluun, liikenteenohjauksen 

suunnitteluun ja ylläpitoon, kaukolämpö- ja maakaasuverkon 

suunnitteluun, maanalaisten verkostojen sijainti- ja ominaisuustie-

tojen hallintaan. Lisäksi selainkäyttöiset ratkaisut verkostotietojen 

katseluun, jakeluun ja hallintaan, suurjänniteverkkojen suunnitte-

luun sekä laskentaan ja simulointiin ovat osa FIKSU -ohjelmisto-

perhettä.

Cad-Q Vantaa (päätoimipaikka), Äyritie 8 B, 01510 Vantaa 

Cad-Q Tampere Finlaysoninkuja 9, 33210 Tampere 

Cad-Q Kajaani Teknologiapuisto PL, 87400 Kajaani 

Cad-Q Turku Lemminkäisenkatu 50, 20520 Turku 

Cad-Q Vaasa Saaristokatu 2, 65170 Vaasa 

Puhelin: (09) 5422 6500

Sähköposti: info@cad-q.fi - koulutus@cad-q.fi

Kotisivut: www.cad-q.fi

Yrityskuva

Cad-Q on Pohjois-Euroopan johtava suunnittelu- ja tiedonhallinta-

järjestelmien toimittaja. Ratkaisumme kattavat CAD-, BIM-, PLM- 

ja niitä tukevien IT-järjestelmien kaikki osa-alueet; ohjelmistot, 

laitteistot ja palvelut, sisältäen tarvekartoituksen, hankesuunnitte-

lun, järjestelmien toteutuksen, käyttöönoton, koulutuksen ja tuen. 

Asiakkaamme toimivat valmistavan teollisuuden, prosessi- ja lai-

tosteollisuuden, rakennusteollisuuden, yhdyskuntarakentamisen, 

kiinteistöhallinnan ja -johtamisen sekä julkisen sektorin aloilla. Yri-

tyksessämme työskentelee lähes 300 ammattilaista Suomessa, 

Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa.

Lisäarvoa asiakkaalle

Asiakkaille tarjoamamme   lisäarvo perustuu   teknisen suunnitte-

lun ja tiedonhallinnan  toimialaosaamiseen  ja kokemukseen asi-

akkaiden tarpeista ja käytännöistä. Tavoitteemme on kehittää ja 

toimittaa ratkaisuja ja palveluita, jotka aidosti tehostavat asiakkait-

temme toiminnan tehokkuutta, helpottaen ja vähentäen turhaa 

työtä, eliminoiden virheitä, nopeuttaen läpimenoaikoja, pienentä-

en kustannuksia ja näin parantaen koko yrityksen tuottavuutta ja 

kilpailukykyä.

Tukipalvelut

Tukitoimintomme ovat asiakaslähtöisesti suunniteltu palvelu, 

joka tarjoaa asiakkaille todellista lisäarvoa, tuottavaa palvelua ja 

sisältöä. Tukipalvelumme auttaa asiakasyrityksiämme pysymään 

kilpailun terävimmässä kärjessä ja edistää sekä yrityksiä että yk-

sittäisiä käyttäjiä suoriutumaan päivittäisistä haasteista entistä 

joustavammin. Palvelu tekee järjestelmän hallinnasta helppoa ja 

tiedät tarkalleen mistä ratkaisu piinaavaan kysymykseen löytyy.

Koulutuspalvelut

Ohjelmistoinvestointi  kantaa   hedelmää   vain,   jos   ohjelmis-

ton käyttö on hallussa. Suositut ja positiivista palautetta saaneet 

koulutuksemme ovatkin olleet tie satojen yritysten menestykseen. 

Virallisena Autodesk  koulutuskeskuksena, sekä Autodeskin testi-

keskuksena koulutamme satoja Autodesk-ohjelmistojen käyttäjiä 

vuosittain. Koulutuskeskuksemme sijaitsevat Vantaan, Turun ja 

Tampereen toimipisteissämme. Tarjoamme myös asiakaskoh-

taisesti räätälöityjä kursseja ja kurssikokonaisuuksia. Siirrettävi-

en koulutusluokkien ansiosta koulutus voidaan järjestää asiak-

kaan haluamassa paikassa,  asiakkaalle sopivana  ajankohtana. 

www.cad-q.fi
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Camtek Oy  puh/fax 09-8533228

Vapaalantie 23 A 2

01650 Vantaa

www.camtek.fi

info@camtek.fi 

Yhteyshenkilö:

Harri Nieminen  puh. 0400-306276

harri.nieminen@camtek.fi

Jälleenmyyjä:

Cam-tuki Mauri Köykkä 

Ratapolku 1 C, 37150 Nokia

Yhteyshenkilö:

Mauri Köykkä   puh. 040-5071528

mauri.koykka@camtek.fi 

Yrityskuva

Viime vuonna 30 vuotta täyttänyt Camtek Oy on erikoistunut 

selkeisiin ja helppokäyttöisiin NC-ohjelmistoihin, joita se on ke-

hittänyt jo vuodesta 1983 lähtien. Parhaiten yritys tunnetaan 

WinCAM-ohjelmistosta, jonka se esitteli vuonna 1994. Camtek 

Oy:n asiakaskunta koostuu lähinnä konepajoista, joiden koko 

vaihtelee yhden hengen autotalliverstaista suuriin kansainväli-

siin yrityksiin kuten Metso Paper, Ruukki Metals, Rolls-Royce, 

Sandvik, Agco Power jne. Suurin osa ammatillisista oppilaitok-

sista käyttää myös WinCAMia päivittäisessä opetuksessaan. 

Yhteensä Camtekin ohjelmistoja on toimitettu Suomessa yli 

530 asiakasorganisaatiolle. Ulkomailla ohjelmistoa on naapu-

rimaiden lisäksi käytössä myös Puolassa, Unkarissa, Kiinassa 

ja Malesiassa. 

Tuotteet ja palvelut

WinCAM

WinCAM-ohjelmistossa on aina pidetty tärkeänä sitä, että NC-

ohjelmointi on mahdollista tehdä sillä menetelmällä, joka sopii 

kuhunkin tilanteeseen, kullekin käyttäjälle ja kunkin tuotteisiin 

parhaiten. Siksi WinCAMissa voidaan yhdistellä erilaisia ohjel-

mointitapoja kuten tavallisin geometriaan perustuva graafinen 

ohjelmointi tai kyselevä makro-ohjelmointi, eikä WinCAM sot-

keennu konsepteissaan vaikka käyttäjä kirjoittaisi osan NC-

koodista käsinkin. WinCAM sisältää aina työstökonekohtaisesti 

sovitetun simulaattorin, joka tunnistaa kaikki koneen käskyt ja 

työkierrot ja osaa siksi pitää ruudulla näkyvät työstöradat ajan 

tasalla riippumatta siitä, millä menetelmällä niitä tuotetaan.

Visualisointi on WinCAM-simulaattorin lisäominaisuus, jolla 

kappaleen 3D-malli syntyy työstämällä kuvaruudulla pelkän 

NC-ohjelman perusteella, kuten alla olevassa esimerkkikuvas-

sa. Sillä voidaan myös tehdä vertailua valmiin kappaleen 3D-

mallin ja työstömallin välillä.

WinCAMin postprosessorit räätälöidään aina niin, että niiden 

tuottamat NC-ohjelmat kelpaavat NC-koneen lisäksi myös 

käyttäjille. Useimpia nykyaikaisten ohjausten monipuolisista 

työkierroista pystytään hyödyntämään. Toteutettuja postpro-

sessoreita ja simulaattoreita löytyy valmiina lähes kaikille Suo-

messa tavattaville NC-ohjauksille.

KeyCreator ™  

Camtekin tuotevalikoimaan kuuluu myös  KeyCreator™ 

-Kubotekin kehittämä helppokäyttöinen ja edullinen 3D meka-

niikka CAD. Se soveltuu erityisen hyvin valmistavan teollisuuden 

apuvälineeksi tilanteisiin, joissa pitää ottaa vastaan 2D- tai 3D-

suunnittelutietoa erilaisissa muodoissa. Siinä on hyvä valikoima 

kääntäjiä ja paljon työkaluja mallien mahdollisesti sisältämien 

pienien, mutta valmistuksen kannalta harmillisten virheiden kor-

jaamiseen. KeyCreator toimii hyvin yhdessä WinCAMin kanssa.  

KeyCreator on myös mainio apuväline kiinnittimien suunnitte-

lussa kätevien kokoonpano-ominaisuuksiensa ansiosta.

www.camtek.fi


CIM Consult Solution Oy

Linnankatu 18 A

20100 Turku

www.ccsgroup.fi 

info@ccsgroup.fi 

Tel. +358 207 188 360

Fax +358 207 188 361

Yrityskuva

CIM Consult Solution Oy on E³.series suunnitteluohjelmistol-

le perustuviin ohjelmistoratkaisuihin keskittynyt organisaatio, 

joka tarjoaa palvelujaan maailmanlaajuisesti. CCS:lla on toi-

mipisteet Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Suunnittelun automatisointi

E³.series-suunnitteluohjelmisto on ammattilaisten E-CAE 

työkalu, joka on tarkoitettu erityisesti yrityksille, jotka tekevät 

suunnittelua sähkö-, automaatio-, elektroniikka-, hydrauliik-

ka- tai pneumatiikkatuotteiden sekä laitteistojen valmistuk-

seen. E³.-suunnitteluohjelmistolla voit tuottaa tarvittavan vir-

heettömän dokumentaation sekä tuoterakenteen helposti ja 

joustavasti.

E³. mahdollistaa yrityksille suunnittelurutiinien osittaisen auto-

matisoinnin API rajapinnan (Application Programming Inter-

face) kautta. Yritysten kokemusten mukaan suunnitteluajan 

lyhennys voi olla jopa 90% käytettäessä E³.:n ohjelmointira-

japinnan avulla kehitettyjä suunnittelurutiinien automatisointi-

työkaluja.

E³.:n objektikeskeinen rakenne ja ainutlaatuinen reaaliaikai-

nen laadunvalvonta tuottaa aina ajantasalla olevan virheettö-

män dokumentaation. E³. on muista ohjelmistoista riippuma-

ton modulaarinen Windows-ohjelmisto, joka tukee useiden eri 

standardiformaattien input/output toimintoa. 

E³.:n tietokanta sisältää tuhansia valmistajakohtaisia kom-

ponentteja sekä IEC / ISO symbolikirjaston. 

E³.:n liityntärajapinta mahdollistaa tehokkaan tiedonsiirron eri 

järjestelmien välillä (ERP, 2D/3D CAD, PDM / PLM ja suunnit-

telutietokannat). E³.:ssa on myös sisäänrakennettu integraatio 

I/O -tietojen siirtoon suunnittelun ja PLC-yksiköiden välillä.

Yleisimmin käytetyt moduulit

E³.schematic

• piirikaavioiden suunnittelu

• kaikki listaukset ja raportit

• hydrauliikka- ja pneumatiikkasuunnittelu

E³.cable

• piirikaavioiden suunnittelu

• kaikki listaukset ja raportit

• hydrauliikka- ja pneumatiikkasuunnittelu

• yksityiskohtaiset kaapelisuunnitelmat

• lohkokaaviot ja hierarkinen suunnittelu

• johdinsarjasuunnittelu

E³.panel

• keskusten ja koteloiden layout suunnittelu (2D/3D)

• automaattiset kotelojohdotukset (E³.panel+)

E³.formboard

• johdinsarjojen valmistusdokumentaatio (naulapöytäesitys) 

1:1 mittakaavassa

E³.logic 

• elektroniikkapiirikaavioiden suunnittelu

• integraatio Cadstar -järjestelmän kanssa

• integraatio Cades-G/BLS -järjestelmän kanssa

Palvelut

E³.-koulutus koostuu kolmen päivän peruskoulutuksesta ja 

kahden päivän jatkokoulutuksesta. Erikoiskoulutuksilla on 

mahdollista vielä täsmentää valittujen osa-alueiden osaamis-

ta.

Palvelukokonaisuutemme pitää sisällään E³.-ohjelmiston käyt-

töönottoa ja käyttöä tukevia palveluita.

Palveluita koulutuksen lisäksi ovat mm.:

• asennus

• yrityksen toimintatavan määrittely

• symboli- ja komponenttikirjaston luonti

• raporttien ja toiminnallisuuksien luonti

• järjestelmäintegraatiot

• dokumentointi

• muu konsultointi
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Convia Oy

Hermiankatu 6 A  Elannontie 3

33720 TAMPERE  01510 VANTAA

www.convia.fi 

myynti@convia.fi 

+358 020 7401 730

Yrityskuva

Convia Oy ja PDSVision Group on Pohjoismaiden suurin 

PTC:n tuotteiden jälleenmyyjä ja niihin perustuvien tuotekehi-

tysratkaisuiden toimittaja. Toimimme Suomessa, Ruotsissa ja 

Norjassa yli 60:en työntekijän voimin. Palveluitamme käyttä-

vät niin suuret kuin pienetkin yritykset. Asiakkaitamme ovat 

mm. Ensto Oy, ABB Oy, SKF ja Väderstad Verket Ab.

PLM

PLM ratkaisumme avulla asiakkaamme hallitsevat tuotteen 

koko elinkaarta sen ensimmäisestä konseptista suunnittelun 

ja valmistuksen kautta huoltoon ja kierrätykseen. Esimerkiksi 

optoelektronisten laitteiden valmistaja Optronic AB käyttää 

Windchill PDMLinkiä kaiken tuotedatan hallintaan ml:

• Pro/ENGINEER ja Solidworks CAD data

• Ohjelmistojen julkaisut 

• Piirilevysuunnittelun data

• Muut dokumentit kuten spesifi kaatiot ja vaatimukset

Koska Optronic tallentaa kaiken tuotedatan yhteen järjestel-

mään, ostolla ja asiakkailla on käytössään erittäin tehokkaat 

raportti- ja datan jakeluratkaisut. Muita hyötyjä ovat:

• Parantunut muutosten hallinta

• Parantunut datan uudelleen käyttö

• Raporttien ja tulosteiden tuottamisen tehostuminen

CAD

Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen 

CAD-ratkaisun eri tarpeisiin. Sen vuoksi olemme vallinneet 

PTC:n Creo tuoteperheen tuotteet. Creo tuoteperheestä 

löytyy oikea ratkaisu mm:

• Parametriseen mallintamiseen

• Suoramallinnukseeen

• Layout-suunnitteluun

• Kaaviosuunnitteluun

Tekninen dokumentointi

Viime vuosina yritysten dokumentoinnin vaatimustaso on 

noussut niin viranomais- kuin kielikäännösvaatimusten myötä.

Voimme ratkaista asiakkaidemme tuotedokumentoinnin, jälki-

markkinoinnin tai teknisen kuvituksen haasteita joko erillisillä 

tai PLM integroiduilla kolmen eri tuotekategorian ratkaisuilla:

• Rakenteellinen (XML-pohjainen) dokumentointi tehostaa 

sisällön uudelleen käyttöä ja kielikäännösten hallintaa

• Älykkäät teknisen kuvituksen työkalut helpottavat CAD 

datan uudelleen käyttöä

• Varaosa- ja huoltoportaalit mahdollistavat varaosaliiketoi-

minnan kasvattamisen ja tehostamisen

PDSApplications

Olemme kehittäneet joukon yleisratkaisuita joilla täydennäm-

me PLM, CAD ja dokumentointiohjelmistoja. 

Omia sovelluksiamme ovat mm

• Search & Publish julkaisu ja raportointiportaali

• PDSApplication CAD ratkaisut tehostavat ja automatisoi-

vat monia CAD-käyttäjän päivittäisiä rutiineja

• Simonsoft CMS sisällön ja kielikäännösten hallintaan

www.convia.fi
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Dassault Systèmes Oy

Falcon Business Park - Lago

Vaisalantie 6

02130 Espoo

p. 050 301 6393

www.3ds.com

Yhteyshenkilöt:

Matti Saarenoksa p. 050 482 2097

Jorma Tärkki p. 040 730 9871

Yrityskuva

Dassault Systèmes on maailman johtava 3D- ja tuotteen elin-

kaaren hallintaratkaisuja (PLM) tarjoava yritys. Dassault Systè-

mesin ohjelmistojen ja palvelujen avulla on mahdollista digitaa-

lisesti määritellä ja simuloida sekä tuotteita että prosesseja ja 

resursseja, joita käytetään tuotteiden valmistamiseen, ylläpitä-

miseen ja kierrättämiseen ympäristöystävällisellä tavalla. Das-

sault Systèmesin liikevaihto on noin 2 miljardia euroa ja sillä on 

noin 11.000 työntekijää ja 170.000 asiakasta yli 140 maassa. 

Suomessa Dassault Systèmesillä on ollut oma edustus Suo-

messa vuodesta 2010 alkaen.

Ratkaisut

Dassault Systèmes tarjoaa ratkaisuja seuraaville toimialoille:

• Aerospace & Defence

• Architecture, Engineering & Construction

• Consumer Goods & Retail

• Consumer Packaged Goods & Retail

• Energy, Process & Utilities

• Financial & Business Services

• High-Tech

• Industrial Equipment

• Life Sciences

• Marine & Offshore

• Transportation & Mobility

• Natural Resources

Dassault Systèmesin ratkaisut perustuvat seuraaviin ohjel-

mistosovelluksiin:

• CATIA – Digital Product Experience

• SOLIDWORKS – 3D Design

• GEOVIA – Virtual Planet

• DELMIA – Digital Manufacturing

• SIMULIA – Realistic Simulation

• ENOVIA – Collaborative Innovation

• 3DVIA – 3D Communication

• 3DSWYM – Social Innovation

• EXALEAD – Information Intelligence

• NETVIBES – Dashboard Intelligence

Tarkempia tietoja Dassault Systèmesin ratkaisuista: 

www.3ds.com

www.3ds.com
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DeskArtes Oy

Olarinluoma 7

FIN-02200 ESPOO

p. 0207 414 510

f. 09-644 330

da@deskartes.fi

www.deskartes.com

Yhteyshenkilö:

Johanna Manai

manai@deskartes.fi

Yrityskuva

DeskArtes Oy

DeskArtes Oy on kansainvälisesti toimiva yritys, joka kehittää 

ja markkinoi ohjelmistoja 3D-tulostuksen, pikavalmistuksen, 

simuloinnin ja teollisen 3D-muotoilun tarpeisiin. 

DeskArtesilla on jälleenmyyjiä yli 20 maassa, ja yrityksen ohjel-

mistoista noin 80 % menee vientiin. DeskArtesin asiakkaisiin 

lukeutuu useita alansa huippuja, joista mainittakoon mm. 3D 

Systems, Kalevala Koru, Cristallerie D’Arques, Wedgwood, 

Rosenthal, Daimler ja Valmet-Automotive. DeskArtesin ohjel-

mistoja myyvät useat 3D-tulostimien, pikavalmistuslaitteiden 

ja simulointiohjelmistojen jälleenmyyjät eri puolilla maapalloa.

3Data Expert

3Data Expert tarjoaa päivittäiset apuvälineet hyvien STL-, 

ZPR- tai VRML-tilavuusmallien tuottamiseksi 3D-printterille 

tai STL-formaattia lukeviin simulointiohjelmistoihin. Mallit voi 

lukea sisään IGES-, VDA, CATIA, ProE, UGS, STEP, VRML, 

ZPR tai STL-formaatissa. Ohjelmistossa on suorat linkit eri pi-

kavalmistuslaitteiden ohjelmistoihin, kuten Stratasys Catalyst, 

3D Systems ZPrint ja ObjetStudio. 

3Data Expert tuottaa pintamallista STL tilavuus-mallin, korjaa 

STL-malleja automaattisesti, vä-hentää kolmioden määrää ja 

parantaa kolmiointia simulointia varten. 3Data Expert sisältää 

oleellisimmat pikavalmistuksessa tarvittavat piirteet, kuten 

mallin offsetointi, tappien ja reikien lisääminen, tukirakenteiden 

generointi ja viipa-lointi. Kattava itseopiskelumateriaali mah-

dollistaa ohjelmiston itsenäisen omaksumisen.

3Data Expert Lite

3Data Expert Lite sisältää 3Data Expert ohjelman ydintoi-

minnot 3D-tulostukseen ja pikavalmistuk-seen. Ohjelmalla 

voi korjata STL-malleja, vähen-tää kolmioden määrää, jakaa 

isokokoisen mallin pienempiin osiin sopivaksi 3D-tulostimen 

työtilaan, sekä lisätä tapit ja reiät tulostuksen jälkeisiä liitoksia 

varten. Malliin saa myös lisättyä 3D-tekstiä, jolla voi merkitä eri 

osat ja tunnistaa ne tulostuksen jälkeen. 

Dimensions Expert

Dimensions Expert on helppokäyttöinen ja edullinen STL-mal-

lien korjaustyökalu, sekä ammattimaiseen 3D-tulostukseen 

että harrastajille. Ohjelmalla voi korjata STL-malleja sekä pilk-

koa mallin 3D-tulostimen työtilaan sopiviin osiin.

SIM Expert

Sim Expert on suunniteltu erityisesti STL-mallien korjaamiseen 

simulointiohjelmistoja varten. Oh-jelmalla voi vähentää kolmi-

oiden määrää ja pa-rantaa kolmioinnin laatua. Sim Expert si-

sältää myös STL-mallien korjaustoiminnot, sekä pintamallien 

kolmioinnin.

View Expert

View Expert on STL, IGES, CATIA, STEP, UGS ja VDA-mallien 

kommunikointityökalu. Ohjelmalla voi katsella ja mitoittaa mal-

leja, ja sen tuottamia kuvia voi kopioida muihin dokumenttei-

hin tai tulostaa sellaisinaan. 

View Expertistä löytyy lisäksi toimintoja, joita CAD-ohjelman 

käyttäjä tarvitsee valmistellessaan ja tarkistaessaan CAD-mal-

lia ennen sen lähettämistä valmistukseen.

Design Expert

DeskArtes Design Expert on helppokäyttöinen pintamallitus-

järjestelmä, joka sisältää kaikki teolliseen muotoiluun liittyvät 

toiminnot vapaa-muotoisesta 3D-suunnittelusta esityskuvien 

luo-miseen. Ohjelmiston sovellusalueet kattavat koko teollisen 

muotoilun kentän, erikoisalana koru-, lasi- ja keramiikkateolli-

suus. 

www.deskartes.com
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Econocap

Äyritie 20

01510 Vantaa

p. (09) 29 20 30

www.econocap.com

Yhteyshenkilöt:

Ari Tertsunen  puh. 050 057 7310

Timo Aho  puh. 040 838 7822

Aleksi Nummi  puh. 040 749 7921

Sami Hämäläinen  puh. 040 585 8889

etunimi.sukunimi@econocap.com

myynti@econocap.com

Yrityskuva

  

Autamme yritystäsi tuottoisampaan

liiketoimintaan ymmärtämällä suunnittelun

ja tiedonhallinnan haasteet. 

Econocapilla on yli viidentoista vuoden kokemus

PTC:n järjestelmien asiakaslähtöisistä käyttöönotoista,

kouluttamisesta sekä teknisen tuen järjestämisestä.

Olemmekin saaneet ainoana toimittajana Pohjoismaissa 

PTC:n myöntämän Preferred Service Provider -sertifikaatin.

Tuotteet ja palvelut:

* PTC Creo & Pro/ENGINEER

3D-suunnittelun mullistava Creo on ohjelmistokokonaisuus, 

joka pohjautuu Pro/ENGINEERin teknologiaan. Creo koostuu 

integroiduista sovelluksista, sisältäen koko tuotekehityskirjon.

* PTC Windchill

Markkinoiden ainoa CAD-riippumaton tiedonhallinta- 

järjestelmä, joka skaalautuu joustavasti yrityksen tarpeisiin  

ja haasteisiin. Windchill tarjoaa yrityksesi tuote- ja huolto- 

informaatiolle keskitetyn tiedon tallennus- ja hallintapaikan.

PTC Arbortext

Keskeinen osa toimivaa jälkimarkkinointia on tiedon 

jäljitettävyyden lisäksi erilaiset huolto-, varaosa- sekä  

laitekirjat. Ohjelmiston avulla hyödynnät CAD-datan  

suoraan teknisessä kuvituksessa.

* Moldex3D eDesign

Moldex3D eDesign on ohjelmisto ruiskuvalujen  

(injection molding) simulointiin. Sen avulla voidaan  

optimoida osia ja malleja aidoilla 3D-simulaatioilla,  

jolloin tuotteet saadaan markkinoille nopeammin  

ja tehokkaammin.

* Link-It™

Yhtenäistä ja synkronoitua mekaniikkaterminologiaa  

eri järjestelmien välillä. Link-It parantaa suunnittelun  

laatua ja lisää ajansäästöä automatisoimalla toimintoja.

* B&W SmartTools

SMART-tuoteperheeseen kuuluu erilaisia työkaluja  

mm. suunnittelun standardisointiin, toimintojen  

automatisointiin sekä reikien suunnitteluun ja työstöön.

* Koulutus

PTC:n sertifioima koulutuspalvelumme tarjoaa  

korkeatasoisia kursseja edustamiimme tuotteisiin.  

Kurssitarjontamme kattaa perus- ja erikoiskurssit,  

mutta järjestämme myös räätälöityjä kursseja  

asiakkaidemme toiveita kuunnellen. 

Laadukas koulutus yhdistettynä osaavan konsultointi- 

organisaation tukeen varmistaa suunnittelu- ja tiedon- 

hallintajärjestelmän onnistuneen käyttöönoton.

* Konsultointi

Konsultointitiimimme konfiguroi järjestelmänne  

vastaamaan juuri teidän yrityksenne tarpeita ja  

toimintatapoja. Tiimimme koostuu asiantuntijoista,  

joilla on vuosien laaja-alainen kokemus CAD/CAM/CAE  

-suunnittelusta sekä PLM-prosesseista.

www.econocap.com
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EDR & MEDESO Oy, Kuopio

Microkatu 1 /Microtower 

Technopolis, Kuopio   p. 010-2394 500

70211 KUOPIO   f.  011-2394 520

EDR & MEDESO Oy, Tampere

Kalevantie 2   p. 010-2394 505

Technopolis Yliopistonrinne

33720 TAMPERE       

EDR & MEDESO Oy, Jyväskylä

Piippukatu 11   p. 010 2394 502

Technopolis Innova I

40101 JYVÄSKYLÄ

www.edrmedeso.com

etunimi.sukunimi@edrmedeso.com

Yhteyshenkilöt:

Toimitusjohtaja

Pekka Molkanen p. 010 2394 500

Myynti johtaja

Jani Ojala p. 010 2394 505

Tukipalvelu:

ansys@edrmedeso.com

FEM: 010 2394 501

CFD: 010 2394 502

Yrityskuva

EDR & MEDESO Oy toimii ANSYS, Inc:n FEM- ja CFD 

simulointi- ohjelmistojen edustajana Suomessa ja Balti-

an maissa.  Olemme osa pohjoismaista EDR & MEDESO 

-ryhmää, joka on alueen yl ivoimaisesti suurin ANSYS 

-edustaja yli 60 simulointialan asiantuntijan henkilöstöllä.

EDR & MEDESO:n palve lut  s isä l tävät normaal ien 

käyttäj ien tuki- ja koulutuspalveluiden l isäksi kartoi-

tus-,  käyttöönotto- ja seurantapalvelu i ta jatkavuun 

tuo tekeh i t ysp rosess i en  pa ran tam iseen  s imu lo i n -

t i t yöka lu jen  j a  pa remp ien  to im in ta tapo jen  avu l l a .

Toteutamme yhdessä asiakkaiden kanssa ANSYS, 

Inc:n  ”Simulat ion Driven Product Development” vi-

s iota,  jossa laskenta ja s imulo int i  otetaan mukaan 

tuotekeh i tykseen jo  konsept isuunn i t te luva iheessa.

EDR & MEDESO on koko toimintansa ajan keskitty-

nyt tuomaan asiakkaidensa käyttöön korkeatasoisia 

simulointityökaluja ja antamaan näihin l i ittyviä palve-

luja.

ANSYS WorkbenchTM

ANSYS WorkbenchTM on uniikki simulointiympäristö, 

joka soveltuu kaikkiin lujuus-, virtaus-, akusti ikka- ja 

sähkömagnet i ikka-analyyseih in.  Ne voidaan kytkeä 

joko  samaan analyysiin tai ajaa eri l l isinä simulointei-

na. Workbench mahdoll istaa geometrian luvun mistä 

tahansa 3D CAD -järjestelmästä kuten Autodesk In-

ventor, Pro/ENGINEER (Creo), SolidWorks, Vertex G4, 

SolidEdge, SpaceClaim, CATIA V5 tai Siemens PLM 

NX, mallien parametrisen hall innan ja optimoinnin, sekä 

skaalautuvuuden yksinkertaisesta l ineaarisesta analyy-

sistä monifysikaaliseen kytkettyyn systeemisimulointiin. 

ANSYS MechanicalTM

M e c h a n i c a l  - t u o t e p e r h e  s i s ä l t ä ä  m o n i t a s o i s e t 

ohjelmistot mitä moninaisimpiin rakenne-, dynamiikka- 

ja lämpölaskentatarpeisi in. Alimpana l isenssinä on 3D 

CAD -suunnitteli joil le tarkoitettu ANSYS DesignSpaceTM 

pääasiassa lineaariseen laskentaan ja laajimpäna lisens-

sinä on täydet epälineaariset ominaisuudet sisältävä 

ANSYS MechanicalTM. Asiakas voi päivittää helposti 

laajempaa versioon osaamisen ja tarpeiden kasvaessa.

ANSYS CFDTM

ANSYS -virtauslaskentamoduul it CFX, Fluent, Ice-

pak ja POLYFLOW tarjoavat markkinoiden laaj immat 

ominaisuudet vaat iv ink i in v i r taussimuloint i tarpeis i in 

kuten pumppu jen ja  puha l t im ien tu rbu lenss iv i r tu-

aksen määr i tys, sekoitusanalyysi t ,  lämmönsi i r t imen 

analysoint i ,  tuul ivo imalan opt imoint i ,  pol t toproses-

s ien keh i tys  ja  kemia l l i s ten prosess ien mal l innus. 

Katso Youtubesta miten Red Bul l  Racing F1 t i imi 

käyttää ANSYS Fluentia formula-auton kehityksessä. 

Video löytyy hakusanoil la ”red bull ansys”.

Courtesy of Red Bull Racing

www.edrmedeso.com
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Insinööritoimisto FEMdata Oy

Ukkohauentie 11-13 B

02170 ESPOO

eero.torkkeli@femdata.inet.fi

http://personal.inet.fi /yritys/femdata

Yhteyshenkilöt:

FEM-ohjelmistot Eero Torkkeli   puh. (09)420 8855

FEM-analyysit Mårten Perklén    puh. (09)420 8855

Yrityskuva

FEMdata on erikoistunut FEM- ohjelmiin sekä niihin liittyviin 

palveluihin. 

FINNSAP -ohjelmisto

FINNSAP on yleinen FEM -lujuuslaskentaohjelmisto koneen-

rakennuksen, teräsrakentamisen, laitossuunnittelun ja raken-

nusalan sovellutuksiin. 

   

Ohjelmistoa voidaan käyttää mm. seuraavan tyyppisten ra-

kenteiden analysointiin: ristikko-, palkki- ja kehärakenteet, 

putkistot, pyörähdyssymmetriset paksut kuoret, levy- ja laat-

tarakenteet sekä 3-ulotteiset ohuet kuoret ja solidit.

   

Analyysimahdollisuuksina löytyy mm. statiikka, ominaisväräh-

telyt, pakkovärähtelyt, maanjäristysanalyysi, lämmönjohtumi-

sanalyysi, stabiliteettianalyysi sekä materiaalisesti ja geometri-

sesti epälineaarinen analyysi. 

   

Ohjelmistossa on jälkikäsittelymoduuli kehärakenteiden (esi-

merkiksi nostureiden) väsymisanalyysia varten sekä teräs-

rakenteiden mitoitusanalyysi SRMK:N B7-ohjeen mukaan ja 

Eurocode 3:n mukaan. Myös teräsbetonilaattojen mitoitusa-

nalyysi sisältyy ohjelmistoon.

FINNGEN -mallintaja

   

FINNGEN on vuorovaikutteinen FEM -mallintajaohjelma, jolla 

voidaan luoda rakenteen geometria ja elementtimalli sekä an-

taa laskennan tarvitsemat reunaehto-, kuormitus-, materiaali- 

ja muut ominaisuustiedot.

   

Rakenteen geometria voidaan siirtää CAD -mallista FINNGEN 

-mallintajaan käyttäen yleisiä tiedonsiirtoformaatteja (Iges, dxf, 

...) tai ohjelmakohtaisia liityntöjä. CAD -geometrioiden auto-

maattista pinta- ja solidiverkotusta varten on oma verkotus-

moduulinsa.

   

Malleja geometria- ja ominaisuustietoineen voidaan siirtää 

myös teräsrakenneohjelmistoista (mm. XSteel / Tekla) sekä lai-

tossuunnittelujärjestelemistä (Cadmatic, PDS, PDMS, Vertex).

    

Säiliö- ja paineastiayhteitä sekä putkistohaaroituksia voidaan 

verkottaa automaattisesti kuorielementeillä joko erikseen las-

kettavaksi tai otettavaksi mukaan putkistomalliin.

   

Ohjelmassa on graafinen Windows -käyttöliittymä (GUI) ja 3D 

grafiikka.

FINNDRAW -jälkikäsittelijä 

   

FINNDRAW on vuorovaikutteinen graafinen FEM tulosten jälki-

käsittelyohjelma laskentatulosten graafista esittämistä varten.

   

Ohjelmassa on graafinen Windows-käyttöliittymä (GUI) ja 3D 

grafiikka.

Putkistoanalyysiohjelma FPIPE

   

FPIPE on putkistojen joustavuus- ja jännitysanalyysiohjelma, 

jolla voidaan suorittaa jännitysanalyysi EN 13480, ASME, SFS 

ja RN -normien mukaan. Ohjelma sisältää käytännön putkisto-

laskennassa tarvittavat ominaisuudet: mm. putkikomponen-

tit, materiaalikirjastot, putkistokuormat ja -laskentatapaukset, 

normien mukaiset laskentakaavat ja tulosteet, erityyppiset 

kannakkeet, välykselliset ja yksisuuntaiset tuet, tukikitkan, 

kannakekuorma- ja laippavoimatulokset .xls muodossa. Se-

kundäärikannakkeet voidaan haluttaessa kuvata putkistomal-

lissa palkkielementeillä ja suorittaa niille EC3 tai B7 tarkastelut. 

   

Laskentatapauksina voivat olla mm. statiikka, ominaisväräh-

telyt, pakkovärähtelyt ja maanjäristysanalyysi. Jaksolliset eri 

lämpökuormatapaukset voidaan yhdistellä automaattisesti. 

Ajasta riippuva (transientti) lämpötilaratkaisu putken seinämän 

yli esimerkiksi Asme NB-3600 mukaista väsymisanalyysiä var-

ten.

Paineastia- ja säiliörakenteiden erikoisohjelmat

   

AXSHELL on ohutseinäisten pyörähdyskuorten FEM -lu-

juuslaskentaohjelma teräs- ja betonisiilojen, massatornien, 

säiliöiden ja paineastiarakenteiden lujuuslaskentaan sekä jän-

nitysanalyysiin. Kuormitus voi olla ei-pyörähdyssymmetrinen. 

Ohjelmassa on valmiiksi kehitetyt tuulenpaine- ja siilokuormat. 

Tuloksena saadaan graafisessa muodossa myös paineas-

tianormien mukaiset jännitysintensiteetit ja jännitysintensiteet-

tien vertailu sallittuihin arvoihin.

Käyttöympäristö ja palvelut

  

• Ohjelmia voidaan käyttää Windows XP, Vista ja 

   Windows 7 -ympäristöissä.

• Ohjelmiin on saatavissa suomenkieliset ja englanninkieliset

   käsikirjat.

• Käsikirjat ovat sähköisessä muodossa.

• Vuorovaikutteisten ohjelmien kieli on valinnan mukaan 

   suomi tai englanti.

FEMdata hoitaa ohjelmistotuen ja käyttökoulutuksen. 

http://personal.inet.fi/yritys/femdata
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Ideal Product Data Oy

Jaakonkatu 2

01620 Vantaa

Hermiankatu 1B

33720 Tampere

Yrittäjänkatu 13

65380 Vaasa

Tiedekatu 2

60320 Seinäjoki

Vaihde: 09 540 4840

myynti@ideal.fi 

www.ideal.fi 

Yrityskuva

IDEAL PLM – We make PLM simply work.

IDEAL PLM

IDEAL PLM on täyden palvelun PLM-talo, joka tarjoaa kai-

ken mitä yritys tarvitsee hallitakseen tuotteidensa elinkaarta. 

IDEAL PLM:ltä saa ohjelmistot, järjestelmät, käyttöönotto-, 

integrointi- ja ohjelmiston lisenssointipalvelut sekä kattavat 

koulutus- ja tukipalvelut.

Yli 20 vuoden ajan IDEAL PLM on tarjonnut asiakkailleen rat-

kaisuja, joiden avulla he voivat menestyä omissa liiketoimin-

tatavoitteissaan.  Tahto tehdä asiat vielä paremmin siivittää 

IDEAL PLM:n asiakaspalvelua entistä parempiin suorituksiin 

niin pääkaupunkiseudulla kuin maakunnissa. 

IDEAL PLM on Siemens Industry Automation liiketoimintaryh-

mään kuuluvan CAD/CAM/CAE ja PDM-järjestelmien edusta-

ja Suomessa. Siemens PLM Softwaren lisenssejä käyttää 70 

000 asiakasta ympäri maailman noin 7.1 miljoonassa työase-

massa. Siemens PLM Softwaren ohjelmistot ovat laajasti käy-

tössä suomalaisessa teollisuudessa, kuten esimerkiksi: ABB 

Oy, Bolzoni Auramo Oy, Prima Power Oy, Bronto Skylift Oy 

Ab, Halti Oy, Marimekko Oyj, Metso Oyj, Patria Oyj, Polar 

Electro Oy, Rolls Royce, Sandvik Oy ja Wärtsilä Oyj.

NX

NX on uuden sukupolven integroitu CAD/CAM/CAE -ohjel-

misto tuotekehityksen, suunnittelun ja valmistuksen käyttöön 

tarjoten mitattavissa olevaa toiminnan tehostumista. Se on 

järjestelmäkokonaisuus, joka kattaa modulaarisesti ja skaala-

utuvasti koko tuotteen suunnittelu-, kehitys- ja valmistuspro-

sessin.

Siitä löytyvät toiminnallisuudet tuotteen muotoiluun, suun-

nitteluun, erilaisiin virtuaalisen tuotemallin analyyseihin, do-

kumentointiin, työpiirustusten tuottamiseen, valmistuksen 

NC-ohjelmointiin, testaukseen ja CAD- tiedonhallintaan. Mo-

dulaarisuuden ja skaalautuvuuden ansiosta järjestelmä sovel-

tuu erikokoisille yrityksille, sekä ”yhden miehen toimistoille” 

että hajautetussa ympäristössä eri puolilla maailmaa toimi-

ville kansainvälisille yrityksille. Järjestelmää käytetään hyväk-

si myös kokoonpanoissa, joiden rakentamiseen on käytetty 

useita CAD-ohjelmistoja. 

Siemens PLM Software on tuonut suunnittelujärjestelmiinsä, 

mukaanlukien sekä NX:n että Solid Edgen, ylivertaisen Syn-

chronous –teknologian, joka yhdistää piirrepohjaisen ja histo-

riattoman mallinnustekniikan nopeuttaen työskentelyä merkit-

tävästi. Keskeistä Synchronous –teknologiassa on multi-CAD 

datan uudelleenkäyttö, sillä käyttäjät voivat käyttää muista 

CAD-järjestelmistä peräisin olevia tietoja ilman uudelleenmal-

linnusta. Vaikka mallit tulevat muista CAD-järjestelmistä NX 3D 

CAD -ohjelmistoon historiattomina, voidaan ne tarvittaessa 

parametrisoida osin uudestaan ja muokata malleja niiden avul-

la. Muokkaaminen tapahtuu myös ilman parametrisointia sen 

mukaan, mikä on tarpeellista. Teknologia mahdollistaa myös 

nopean ideoinnin, sillä nyt voidaan ottaa jokin vanha tai ulkoa 

www.ideal.fi
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tuotu historiatonkin malli pohjaksi, muokata sitä ja tuoda eri-

laisia uusia kokonaisuuksia testattavaksi ja kommentoitavaksi 

muille ylivertaisella nopeudella aikaisempiin mallinnusteknolo-

gioihin verrattuna. Myös CAM-ohjelmistojen toimittajana Sie-

mens PLM Software on maailman suurin. NX:n NC-modulit 

mahdollistavat täyden 5-akselin ohjauksen, suurnopeustyös-

tön, tuotantotyöstön ja konesimuloinnin. Lisätietoa NX -järjes-

telmän mahdollisuuksista osoitteesta www.siemens.com/nx.

Teamcenter

Siemens PLM Softwaren Teamcenter on markkinoiden joh-

tava visuaalinen tuotetiedon ja elinkaarenhallinan ohjelmisto. 

Joustava ja arkkitehtuuriltaan skaalautuva järjestelmä integroi-

tuu lukuisiin erilaisiin suunnittelutyökaluihin ja ratkaisee tiedon-

hallinnan tarpeet yrityksen kokonaisarkkitehtuurissa saumat-

tomasti. 

Teamcenter-ohjelmisto tarjoaa työvälineet tuotetiedon hal-

lintaan ja prosessointiin kaikissa elinkaarenvaiheissa – alku-

vaiheen ideoinnista ja vaatimusmäärittelystä tuoteyksilöiden 

huolto-operaatioiden suunnitteluun ja käytöstä poistamiseen. 

Ohjelmiston modulaarisuus tekee mahdolliseksi vaiheittaisen 

käyttöönoton, minkä ansiosta järjestelmä voi laajentua yrityk-

sen liiketoiminnan kasvun rinnalla. Oli kyse sitten vaatimusten-

hallinnasta, tuotetiedonhallinnasta, sisällönhallinnasta, digitaa-

lisesta valmistuksesta tai huolto-aktiviteettien suunnittelusta, 

on Teamcenter järjestelmä, joka tarjoaa kiistatonta etumatkaa 

kiristyvässä kilpailussa.

Esimerkkejä Teamcenter-ohjelmiston tuomista eduista:

• Globaalien tuoteprosessien tukeminen

• Verkostoitumisen tukeminen

• Tuotteiden laadun parantaminen

• Tuotekehityksen nopeuttaminen

• Hajautetun tiedon yhtenäinen hallinta

• Uudelleenkäytön ja tuottavuuden parantaminen

• Tiedonkulun parantaminen

• Kustannustehokkaampi operatiivinen toiminta

Lisätietoa Teamcenter tiedonhallinnan mahdollisuuksista os-

oitteesta www.siemens.com/teamcenter.

Visualisointituotteet

Siemens PLM Softwaren visualisointituotteet ovat menestyk-

sellisesti tuoneet 3D-informaation jakelun, kommentoinnit ja 

analysoinnit käyttäjille, jotka eivät käytä suunnitteluohjelmis-

toja. Visualisointiominaisuudet ovat myös integroituna Team-

centeriin. 

Lisätietoa mahdollisuuksista osoitteesta www.siemens.com/

teamcenter.

NX ja Teamcenter yhdessä

Siemens PLM Softwaren NX ja Teamcenter luovat vahvan toi-

mintaympäristön, jossa molemmat tukevat toisiaan ja integroi-

tuvat saumattomasti. Tämä mahdollistaa uudenlaisen tehok-

kuuden. Saumaton yhteistoiminta mahdollistaa esimerkiksi 

konfi guroituvan tuotetiedon hallinnan, jonka avulla asiakkaat 

voivat saada tuotteita markkinoille huomattavasti aiempaa no-

peammin.

Solid Edge

Solid Edge ST tarjoaa kustannustehokkuudeltaan markkinoi-

den parhaan 3D-mallinnusohjelman mekaniikkasuunnittelijoi-

den ja muotoilijoiden tarpeisiin. Siinä on mukana uusi, histo-

riaton, piirrepohjainen

Synchronous-mallinnustekniikka (ST), joka nopeuttaa ja te-

hostaa suunnittelua ja mahdollistaa muilla

järjestelmillä luotujen mallien muokkaamisen. Solid Edge si-

sältää kaikki tarvittavat modulit vaativan tuotesuunnittelun 

tarpeisiin, sekä markkinoiden parhaan kääntäjäkokoelman. 

Itsenäisellä, ilmaisella 2D:llä onnistuu hienosti myös puhtaan 

2D-informaation käsittely, kuten erilaiset kaaviot ja layout-ku-

vat. Yksi Solid Edgen vahvuus on suurten kokonaisuuksien 

hallinta 2D/3D-hybriditekniikalla.

Solid Edge ST parantaa asiakaslähtöisyyttä tuottaen esimer-

kiksi seuraavia liiketoimintahyötyjä:

• Nopea oppia ja tehokas käyttää, henkilöresurssien tuotta-

   vuus kasvaa ja suunnitteluprosessi nopeutuu, markkinoille

   päästään nopeammin laadukkaammilla tuotteilla

• Kaikki tärkeimmät modulit yhdessä paketissa

• Integroitu, yrityksen koon mukaan helposti laajennettavissa

   oleva, keskitetty Teamcener FIP tiedonhallinta auttaa suun-

   nittelutiedon löytymisessä ja uudelleenkäytössä 

   (FIP = Finnish Industrial Package)

• Yhteensopiva kaikkien yleisten CAD-formaattien kanssa

• Yhteensopiva muiden Siemens PLM Softwaren tuotteiden 

   ja sopii hyvin esim. NX-ohjelmiston rinnakkaiskäyttöön

   hyvin NX-ohjelmiston rinnakkaiskäyttöön.

• Erittäin hyvä paikallinen tuki

Siemens PLM Softwaren Solid Edge ST –ohjelma on laajasti 

käytössä suomalaisessa teollisuudessa esimerkiksi seuraavis-

sa yrityksissä: Merocap, John Cranes Safematic, Ala-Talkkari, 

Hydroll, Riikku, Virtor, Jucat, Käyttöauto, Lillbacka Powerco, 

Oras, Satmatic, Peltiveikot, Lumikko, Purso Tools

Lisätietoa Solid Edge ohjelmiston mahdollisuuksista osoit-

teesta www.siemens.com/solidedge.

www.ideal.fi


Hallitse muutoksia

Intergraphin älykkäät ohjelmistoratkaisut auttavat 

asiakkaitamme minimoimaan muutoksen vaikutuksia 

suunnittelu -ja rakennusprojekteissa. Ohjelmistom-

me mahdoll istavat virheiden ja muutoksien identi-

f io imisen etukäteen, ennen vaikutusta projekt ien 

a ikatau lu ih in  ta i  budjet t i in .Suora integraat io er i 

sovellusten väli l lä

Kehitä projektienhallintaa

Projekt inhal l innan työkalumme tehostavat t iedon-

kulkua ja päätöksentekoa koko projektin el inkaaren 

aikana. Projektin johtajat sekä ulkoisten ja sisäis-

ten sidosryhmien jäsenet voivat seurata projektien 

vaiheita standardoitul la tavalla ja helposti arvioida 

projekti in l i i ttyviä riskejä ja tuloksia reaaliaikaisesti.

Intergraphin SmartPlant-  tuoteperhe on täydel-

l inen uuden teknolog ian oh je lmistokokonaisuus 

vaativaa laitossuunnittelua ja laitostiedon hall intaa 

varten. Järjestelmä sisältää tarvittavat ohjelmistot 

prosess i -  (P&ID) ,  inst rumento int i - ,sähkö-,  sekä 

3D-suunnit te luun sekä la i tost iedon hal l intaan ja 

-jakeluun yrityksen tietoverkossa. Avain SmartPlant 

Enterprisen menestykseen on sen kyky standardoida 

ja jakaa informaatiota eri sovellusten väli l lä.

SmartPlant® Enterprise (katso kuva alla)

• Engineering & Schematics

• 3D Modeling & Visualization

• Analysis

• Procurement, Fabrication & Construction

• Integration & Information Management

Intergraph Finland Oy

Kutojantie 11  p. (09) 804 641

02630  Espoo  f.  (09) 804 64 333

Myynti: 

tommy.norstrom@intergraph.com

pirjo.hartikainen@intergraph.com

www.intergraph.fi

Yrityskuva

Intergraph Finland Oy tarjoaa laajan valikoiman ohjelmistoja 

sekä asiantuntijapalveluita ja koulutusta seuraavilla aloilla:

• Prosessi-,energia- ja laivateollisuus

• Paikkatietoala, digitaalinen fotogrammetria, kaukokar-

toitus ja hätäkeskusjärjestelmät

Kattavat ohjelmistomme auttavat asiakkaitamme tehtaiden, 

laivojen ja offshore-laitosten suunnittelussa,rakentamisessa 

ja kunnossapidossa, tukien tuottavuuden tehostamista.

 

Paranna tiedonkulkua ja lisää tehokkuutta 

Intergraphin sääntöihin perustuvat suunnitteluohjelmistot

tukevat tiedonkulkua ja varmistavat oikea-aikaisen tiedon 

olevan kaikkien käyttäjien ulottuvilla. Automaattinen versi-

oiden hallinta vähentää tiedon ja suunnittelun virheitä sekä 

ylimääräisiä kopioita. Ohjelmistomme mahdollistavat suun-

nitelmien, tiedon ja olemassa olevien rakenteiden jakamisen 

ja uudellenkäytön eri projekteissa.

www.intergraph.fi
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JRockyCo Oy 

PL 147

40101 Jyväskylä

www.jrockyco.fi 

info@jrockyco.fi 

Yhteyshenkilöt

Jukka Kallioinen p. 010 292 5904

Heli Haaraoja p. 010 292 5901

Samuli Räisänen p. 010 292 5903

etunimi.sukunimi@jrockyco.fi 

Yrityskuva

J/Rocky on suomalainen järjestelmällisen tiedonhallinnan 

spesialisti. Yli kolmenkymmenen vuoden kokemus alalta 

takaa vaikeissakin paikoissa parhaan lopputuloksen. 

Olemme  asiakkaamme tarpeen mukaan skaalautuva, 

osaamisemme on todistettua, referenssimme hyviä ja 

ennen kaikkea - olemme aidosti kiinnostuneita Teidän 

yrityksenne tiedonhallinta-ongelmista.

Verkostoitumispalvelut -

Kilpailuetua kehittyviltä markkinoilta

J/Rocky on portti Intian asiantuntijamarkkinoille. Tunnem-

me paikallisen yrityskulttuurin ja ihmiset, ja siksi Intian 

mahdollisuuksien kartoittaminen onnistuu J/Rockyn 

kanssa tehokkaasti.

J/Rocky muokkaa hajallaan olevasta tietovirrasta 

aitoa tietopääomaa! Tarjoamme oikeat ratkaisut tiedon-

hallinnan haasteiden mukanaan tuomiin ongelmiin.

PLM-palvelut -

Kilpailuetua systemaattisella 

tuotetiedonhallinnalla

Toimintamme perustuu valmiisiin tuotepaketteihin, joiden 

avulla projektien kustannustehokkuus  varmistetaan, läpi-

menoaikojen lyhentyessä oleellisesti. Palveluprosessit ja 

mallit on kehitetty perustuen alan syvälliseen osaamiseen 

ja puolueettomaan tuntemukseen.

www.jrocky.fi
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Kymdata Oy

Heikinkatu 7

48100 KOTKA

puh. 05 227 5100

fax.  05 227 5150

www.cads.fi

mail@cads.fi

Yhteyshenkilöt

Toimitusjohtaja Jyrki Metsola

Myyntijohtaja Jari Pynnönen

Kehitysjohtaja Raimo Mansikka

Pääkaupunkiseudun toimipiste

Aluemyyntipäällikkö Jyrki Ollinen 

jyrki.ollinen@cads.fi, p. 09 222 2564

Kuopion toimipiste

Aluemyyntipäällikkö Vesa Moilanen

vesa.moilanen@cads.fi, p. 017 288 5100

Lahden toimipiste

Aluemyyntipäällikkö Pekka Lappalainen

pekka.lappalainen@cads.fi, p. 03 781 8115

Oulun toimipiste

Aluemyyntipäällikkö Tapani Kemppainen

tapani.kemppainen@cads.fi, p. 08 542 4416

Turun toimipiste

Aluemyyntipäällikkö Jouko Heinemaa

jouko.heinemaa@cads.fi, p. 02 880 5130

Vaasan toimipiste

Aluemyyntipäällikkö Jan Smedlund

jan.smedlund@cads.fi, p. 06 334 3023

Yrityskuva

 
Kymdata Oy on suomalainen CAD-ohjelmistotalo, joka on ke-

hittänyt toimialakohtaisia CADS-ohjelmistoja 30 vuoden ajan. 

Tarjoamme CAD-suunnitteluun täyden ohjelmistokokonaisuu-

den sekä niihin liittyvät koulutus-, tuki- ja räätälöintipalvelut. 

CADS -tuotteemme ovat tutkitusti markkinajohtajia Suomes-

sa sähkö-/automaatio- ja LVI-suunnittelutoimistoissa. Runsaat 

5 000 yritystä sisältävä asiakaskuntamme koostuu pääosin 

suunnittelutoimistoista, valmistavasta teollisuudesta, teollisuu-

den kunnossapidosta, energialaitoksista ja urakointiyrityksistä. 

KAIKKI YHDESSÄ PAKETISSA - HELPOSTI. 

CADS -tuoteperhetarjoaa työkalut kevyestä dokumentoin-

nista vaativaan suunnitteluun. Kolmitasoinen tuoteperhe (Lite, 

Standard, Pro) mahdollistaa omien tarpeiden mukaisesti mi-

toitettujen työkalujen hankinnan. Asiakkaanamme sinulla on 

täysi vapaus itse päättää milloin ohjelmistoasi päivität. Ei 

määräaikoja, ei pakkoa, vaan täydellistä työskentelyvapautta.

Toimialakohtaiset CADS-ohjelmistot vastaavat eri alojen doku-

mentointi- ja suunnittelutarpeisiin. Ne ovat osa tuote- ja pal-

velukokonaisuutta, jossa korostuvat vahva toimialakohtainen 

osaaminen sekä jatkuva tuotekehitys yhdessä alan toimijoiden 

kanssa.

CADS-ohjelmistossa kuvien vastaanotto sekä luovutus hoitu-

vat virheettömästi projektin muille osapuolille. Ohjelmisto lukee 

ja tuottaa DRW-, DWG-, DXF- ja PDF-tiedostoja sekä IFC-tie-

tomalleja. Ohjelmiston asetustekniikka nostaa yhteensopivuut-

ta entisestään. CADS-ohjelmistot on saatavissa yksittäisinä 

työasema- tai verkkolisensseinä. 

CADS 

CADS on helppokäyttöinen perusohjelmisto CAD-suunnitte-

luun. Ohjelmiston avulla piirrät ja muokkaat tehokkaasti sekä 

2D- että 3D-kuvia. CADSissä on monia työskentelyä tehosta-

via toiminnallisuuksia, kuten vaikkapa monipuoliset tulostustoi-

minnot jonotulostuksineen tai tehokkaat etsi/korvaa-toiminnot 

kuvan attribuuttien muokkaamisessa. Ohjelmisto on saatavissa 

suomen- ja englanninkielisenä.

CADS ELECTRIC

Monipuolinen CADS Electric taipuu projektista ja käyttökohtees-

ta toiseen. Se soveltuu erinomaisesti sähkö- ja automaatioalan 

eri suunnittelu- ja dokumentointitarpeisiin: rakennussähköistys, 

teollisuussähkö- ja automaatio, keskusten layoutsuunnittelu 

sekä sähkönjakeluverkot. 

CADS Electric -ohjelmistolla teet sähkö- ja automaatiosuun-

nitelmat aina todellisilla tuotetiedoilla – mikäli niin haluat. Hyö-

dynnettävissäsi on myös kattava valikoima tunnettujen laite-

valmistajien tuotetietoja. Projektikohtaiset luettelot, esimerkiksi 

määräluettelot tarjouslaskentaa varten, syntyvät helposti ja nopeasti.

CADS Electric on ratkaisu myös tietomallipohjaiseen sähkö-

suunnitteluun. Perinteistä tasopiirustusta tehdessäsi voit gene-

roida siitä automaattisesti myös 3D-mallin. Tehdyt 3D-suunni-

telmat voit tallentaa IFC 2x3 -standardin mukaiseen muotoon

TEHOSTA(A) SUUNNITTELUASI.

www.cads.fi
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muiden suunnittelualojen malleihin yhdistettäväksi. CADS Elec-

tric on IFC 2x3 -sertifioitu suunnitteluohjelmisto.

Tarvittaessa räätälöimme CADS Electric Pro -järjestelmän asiak-

kaan tarpeiden mukaiseksi esimerkiksi liittämällä sen yrityksen 

muihin tietojärjestelmiin. Olemme toteuttaneet mittavia räätä-

löintiprojekteja mm. suomalaiselle valmistavalle teollisuudelle.

CADS Electric on saatavissa suomen- ja englanninkielisenä.

CADS HEPAC

CADS Hepac on LVIA-suunnittelun ja -dokumentoinnin suo-

malainen markkinajohtaja. Se soveltuu hyvin kevyestä doku-

mentoinnista laajoihin mitoitusprojekteihin. Hepac on täysi 

3D-suunnittelujärjestelmä, jossa on huomioitu myös rakennus-

automaation sekä saneeraussuunnittelun tarpeet. 

Hepac-ohjelmistolla teet LVIA-suunnitelmat aina todellisilla tuo-

tetiedoilla. Hyödynnettävissäsi on kattava valikoima tunnettujen 

laitevalmistajien tuotetietoja. Projektikohtaiset luettelot, esimer-

kiksi määräluettelot tarjouslaskentaa varten, syntyvät helposti ja 

nopeasti.

CADS Hepac tuottaa IFC 2x3-standardin mukaisia tiedostoja 

käytettäväksi eri suunnittelualueiden tuotemallien yhdistämises-

sä. CADS Hepac on IFC 2x3 -sertifioitu suunnitteluohjelmisto.

CADS HOUSE

CADS House on arkkitehti- ja rakennesuunnittelun tehotyö-

kalu. Alusta loppuun suomenkielisellä ohjelmistolla tuotat 

kaikki rakennussuunnittelun dokumentit helposti ja nopeasti. 

Moni asia on automatisoitu ja säästyt näin turhilta rutiineilta. 

CADS Housella suunnittelet kätevästi rakennusten pohjakuvat, 

josta julkisivut ja leikkauskuvat generoituvat automaattisesti. Jul-

kisivujen viimeistelyn teet helposti tehokkailla toiminnoilla ja luet-

telot saat automaattisesti - työ etenee nopeasti vaihe vaiheelta. 

Voit suunnitella helppokäyttöisesti 2D:ssä, mutta saat halutes-

sasi näytöllesi 3D-esityksen kohteesta.

TÄYDENTÄVÄ TUOTEPERHE

CADS-tuoteperhettä täydentävät: DM (dokumenttien hallinta), 

GeoXY (maanmittaus), Mechanic (konesuunnittelu), PI (proses-

sikaaviot), Profile (profiilirakenteet), QM Pro (määrälaskenta), 

Rasta (rasterikuvien käsittely), Ref (kylmätekniikka) sekä Viewer 

(CAD-kuvien katselu).

TEHOSTA(A) SUUNNITTELUASI.

www.cads.fi
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MekSystems Oy

Mikonkatu 22 E 56

00100  Helsinki

puh. 09 669 878  

fax.  09 669 019

Yrityskuva

MekSystems Oy on suomalainen valmistavan teollisuu-

den suunnitteluun ja tiedonhallintaan keskittynyt osaajayri-

tys. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret suunnitte-

lua tekevät yritykset, joiden varsin moninaisia haasteita 

ja tarpeita ratkaisemme henkilöstömme yli kymmenvuo-

tisella kokemuksella. Ohjelmistoratkaisuissa luotamme 

Autodeskiin, jonka Digital Prototyping -konseptia olemme 

toteuttaneet useilla asiakkaillamme. MekSystems on osa 

ArkSystems-konsernia: yhdessä voimme tarjota ratkaisut 

sekä valmistavalle- että rakennusteollisuudelle.

Suunnittelun ja tuotteen hallinnan haasteet

Nykyajan alati muuttuvat tarpeet ovat antaneet kehittämi-

sen aihetta suomalaiselle suunnittelulle ja valmistukselle. 

Valmistettavien tuotteiden pitää olla globaalisti kilpailuky-

kyisiä niin hinnaltaan kuin laadultaankin. Samalla asiakkai-

den tarpeet ovat muuttuneet yksilöllisemmiksi aiheuttaen 

vaatimuksia tuotteen ja sen versioiden elinkaaren hallin-

nassa.  Pelkän suunnittelun sijaan pitääkin tutkia tuotteen 

vaikutuksia koko yrityksen business-prosesseissa. 

 

MekSystems-ratkaisut prosessien tehostamiseen

Suoritamme asiakkaillamme business-prosessiarviointeja, 

johon kuuluu muun muassa: 

• Tuotteeseen liittyvien prosessien läpikäynti ja kartoitus 

• Tavoitteiden asettaminen

• Muutostarpeiden tunnistaminen

• Ratkaisut ja niiden vaikutus toimintaan

MekSystems-ratkaisut suunnitteluprosessien tehosta-

miseen

Ratkaisujamme erilaisiin suunnitteluhaasteisiin:

• CAD-järjestelmän kehittäminen kustannustehokkaasti

• Suunnitteluprosessikonsultointi

• Suunnittelu- ja tuoterakennedatan harmonisointi

• Suunnitteludokumenttien- ja tuotetiedonhallinta

• Liittymärajapinnat eri tietolähteisiin

• Modulaariset tuotteet ja tuoteperheet

• Simulointi osana tehokasta tuotesuunnittelua

• Valmistavan teollisuuden komponentit osaksi rakennus-

teollisuuden tietomallia

• Kattavat ja yrityskohtaiset ja jopa asiakkaan valmistaman 

tuotteen suunnittelulle räätälöidyt käyttöönottokoulu-

tukset: hyödynnetään suunnittelu ja simulointityökaluja 

maksimaalisesti

Lisätietoja löydät www-sivuiltamme www.meksystems.fi  

www.meksystems.fi
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(lähde: Valoky-
nä 2/13)

2007-2014

www.modultek.com


Multiprint Oy
Lemminkäisenkatu 50
20520 Turku
Puh. 0306 667 000
www.multiprint.fi

Multiprint osti keväällä 2014 Valopaino Oy:n liiketoi-
minnan. 

Multiprint on Suomen johtava painotalo sekä tulostus- ja tallennealan 

palveluyritys. Tarjontaamme kuuluvat niin offset- kuin digipainaminen, 

CAD-kuvat, suurkuvat levyistä kankaisiin, dokumenttien käännökset, 

asiakasviestinnän ratkaisut, logistiikkapalvelut, digitalisointi ja arkis-

tointi. Tarjoamme mielellämme painoalan kokonaisratkaisuja ja kehi-

tämme painotaloamme koko ajan asiakkaidemme tarpeiden mukai-

sesti. Olipa sinulla millainen tarve hyvänsä, meiltä löytyy ratkaisu sen 

toteuttamiseen.

Multiprint on näkemyksesi toteuttaja

Asiakkaidemme tarpeet liittyvät oman näkemyksen välittämiseen 

toiselle ihmiselle. Painotalona olemme siis näkemystesi toteuttajia. Kun 

näkemyksesi saapuu meille, sen ei tarvitse olla täydellinen. Se voi olla 

pelkkä luonnos jostain mahtavasta jutusta, jota ei vielä ole olemassa. 

Me pidämme langat käsissä. Multiprint on painotalo, joka haluaa pal-

vella sinua hyvin.

Teknisen alan palvelut

Tallenne- ja arkistopalvelut

Paino- ja tulostuspalvelut

Suurkuvapalvelut

Asiakasviestinnän palvelut

Käännöspalvelut

Miikka Toivonen

Puh. 0306 667 018

Palveluvalikoimamme:

90 Valokynä 2/2014
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PLM Group Suomi Oy
Puutarhakatu 53   
20100  TURKU
puh. 0207 809 560
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real business success!

PLM Group on Pohjois-maiden 

suurin tuotteen elinkaaren hallin-

taan liittyvien ohjelmistojen ja 

palveluiden tarjoaja.

Ohjelmistotarjontamme perustuu SolidWorks 

Corporationin tuotteisiin. Autamme asiakasyrityksiämme 

kehittämään kilpailukykyisiä tuotteita nopeammin ja 

kustannustehokkaammin. Palveluksessamme on yhteensä 

noin 100 ammattilaista Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, 

Virossa ja Latviassa. PLM Group palvelee 3500 tuotekehitys- 

ja tuotantoyritystä.

 Mitä tahansa tuotteita luotkin, haluamme auttaa 

sinua tehostamaan toimintaasi palvelujemme ja 

ohjelmistotuotteidemme avulla. Käyttötuen asiantuntijamme 

antavat mielellään neuvoja ohjelmistojen käytössä. 

Sertifi oidut ja kokeneet konsulttimme auttavat 

löytämään parhaan tavan tehostaa prosessejanne 

kartoituspalvelujemme avulla. 

Koulutustarjontamme kattaa hyvin tämän päivän 

tuotesuunnittelussa tarvittavan työkalupaletin ja sertifi oidut 

kouluttajamme opastavat tehokkaasti sovellusten käyttöön. 

Autamme tarvittaessa myös ohjelmistointegroinnissa ja 

implementoinnissa.

PLM Group SOMEssa

Jaamme vinkkejä SolidWorksin käytöstä, julkaisemme 

mielenkiintoisia kertomuksia asiakkaidemme 

menestystarinoista, ilmoitamme ohjelmistouutuuksista ja 

-päivityksistä, tulevista tapahtumista jne.

Seuraa meitä: blog.plmgroup.fi /

www.plmgroup.fi
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PROFOX COMPANIES OY

Wärtsilänkatu 61 p. 0207 416620

04440 Järvenpää    

Yhteyshenkilö: 

Ari Puuskari  0400-488267

sales@profox.com

http://www.profox.com

http://www.navistools.com

Yrityskuva

Virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen asian-

tuntijayritys

Profox Companies Oy on rakennus- , prosessi- ja maanra-

kennusalojen virtuaaliseen suunnitteluun ja rakentamiseen eri-

koistunut asiantuntijayritys.

Toimitamme näiden alojen toimijoille palveluja sekä ohjelmis-

toratkaisuja. Palvelumme kattavat tietomalliprojektien projek-

tikoordinaattoripalvelut, projektihenkilöstön koulutukset, ohjel-

mistoasennukset sekä alan konsultointipalvelut.

Ohjelmistoratkaisumme rakentuvat Autodesk Navisworks oh-

jelmistoalustalle, johon mallipohjainen projektinhallintatyöpro-

sessi pohjautuu. Kehittämämme Navistools ohjelmiston avulla 

virtuaalimallipohjaista projektinhallintaa  tehostetaan suunnit-

telun  aikana , työmaalla ja kunnossapidossa.

 Profox Companies Oy on auktorisoitu Autodesk Partner yritys 

rakennus ja mekaniikkasovellusaloilla.

Toimitamme myös kaikkia Autodesk ja CADMill ohjelmistoja 

asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti osana palvelukonsepti-

amme.

  REALISE YOUR VISION

Autodesk Navisworks ohjelmisto  

3D navigointi ja projektointityökalu jokaiselle 3D-malleja hyö-

dyntävään projektiin osallistuvalle osapuolelle suunnittelusta 

työmaalle ja edelleen kunnossapitoon. Koska NavisWorks oh-

jelma on erittäin helppokäyttöinen, on se myös helppo ottaa 

käyttöön koko projektiorganisaation työkaluksi.

Navistools –ohjelmisto

Navistools on visuaalinen projektinhallintaohjelmisto, jonka 

avulla hallitset kaikkea projektitietoa ja dokumentaatiota Na-

visworks mallin kautta. Navistools mahdollistaa helpon ja vi-

suaalisen tavan jakaa tätä projektitietoa ja dokumentaatiota 

projektihenkilöstön välillä suunnittelun, työmaavaiheen ja kun-

nossapidon aikana koko rakennuksen, laitoksen tai esimerksi 

yhdyskuntateknisen kohteen elinkaaren ajan.

Navistools PointCloud – laserkeilatun pistepilviaineistojen 

hallinta

iNavistools – Web-service pohjainen Navistools ratkaisu

Navistools Field – Navistools mobiililaitteilla

Projektityöskentelyn tehostaminen –palvelut

Koulutuspalvelut; 

- Navisworks/Navistools työprosessi- ja ohjelmistojen sovel-

  tamiseen liittyvä koulutus

Konsultointipalvelut;

- Mallipohjaiseen työprosessiin liittyvä koulutus/konsultointi

- Pistepilviaineiston tehokkaaseen hyödyntämiseen liittyvä

  koulutus/ konsultointi

- Suunnittelu- ja työmaatiimien yhteistoiminnan tehostami-

  seen liittyvä koulutus/ konsultointi

Projektikoordinaattoripalvelut; 

- Navisworks pohjaisen projektiorganisaation projektikoordi-

  naattoripalvelut

Ohjelmistoasennukset

www.profox.com


RAND Finland Oy

  

* EXALEAD - Analysoitavaa ja luokiteltavaa 

haulla 
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Titako Oy

Kiviperäntie 1

37500 LEMPÄÄLÄ

Tapio.saarinen@titako.fi 

www.titako.fi 

Yhteyshenkilö:

Tapio Saarinen, puh. +358-400-999059i

Yrityskuva

  

Titako Oy tarjoaa laajaa sovelluskirjoa valmistuksen 

tietovirran ja tavaravirran läpimenon optimaaliseen to-

teutukseen suunnittelusta valmistukseen. Edustamme 

CAD/CAM-ohjelmistoja: SolidWorks, EXAPT, WorkNC, 

DataKIT, ja CIMSOURCE. Meiltä saa myös: 3D mittaus- 

ja skannauslaitteita: Breuckmann ja AICON tuotteita.

Asiakkaamme saavat valmistuksen tehokkuuden lisäystä, 

kun yhteistyössä parannetaan sekä valmistusmenetelmiä 

että niihin liittyviä oheistoimintoja.

Titako Oy on yli 20 vuoden aikana toteuttanut useita 

kehityshankkeita ja näiden myötä syntynyt osaaminen 

on kaikkien asiakkaidemme saatavil la.

Toteutamme asiakkaiden tarpeisiin tietokonesovelluksia, 

joita ovat esimerkiksi postprosessorit ja tekniset lasken-

tasovellukset. Postprosessoreja olemme toteuttaneet jo 

yli sata erilaista.

Liikuteltavat optiset 3D mittaus- ja skannauslaitteis-

tot mahdollistavat suurten ja pienten kappaleiden mit-

taamisen ja tarkastamisen tavallisissa tuotantotiloissa. 

Joustavuutensa ja tarkkuutensa ansiosta ne ovat usein 

korvanneet 3D mittakoneet ja käsivarsimittalaitteet.

Kuvassa automatisoitua 3D skannausta ja tarkastusta.

Kuvissa tehdään AICONIN MoveInspect laitteistolla kosket-

tavaa 3D pistemittausta.

www.titako.fi


Variantum Oy

Tekniikantie 12 (Innopoli)

FI-02150 Espoo

p. 010 425 9100

www.variantum.com

Yhteyshenkilö:

Jarmo Räisänen p. 040 745 6775

Yrityksestä:
  

Autamme asiakkaitamme toimittamaan kilpailukykyisiä 

massaräätälöitäviä tuotteita ja palveluja omille asiakkailleen. 

Ydinosaamistamme ovat tuotteiden elinkaaren hallinnan 

ohjelmistot, jotka tukevat massaräätälöitäviä tuotteita 

ja palveluita.

Ohjelmistotuotteidemme sekä konsultointi- ja koulutuspalvelu-

jemme avulla asiakkaamme säästävät kustannuksia ja aikaa 

konfi guroitavien tuotteiden ja palvelujen tuotekehitys- 

ja tarjous-toimitusprosesseissa.

VariProd - Rakenteet hallitseva tuotantokonfi guraattori

VariProd on asiakaskohtaisesti muunneltavien eli massa- 

räätälöitävien tuotteiden tuotantokonfi guraattori. VariPDM ja 

VariProd muodostavat yhdessä joustavan ja helppokäyttöisen 

työkalun massaräätälöitävien tuottteiden käsittelyyn tuote-

suunnittelussa ja tarjous-toimitusprosessissa.

Perinteisten valmistettavien tuotteiden lisäksi VariProdilla voi 

konfi guroida myös palveluita, dokumentteja ja työvaiheita.

VariQuote - Tehoa ja joustavuutta tarjousten hallintaan

VariQuote on helppokäyttöinen ohjelmisto, jolla voidaan 

tuottaa nopeasti virheettömiä tarjouksia. Se mukautuu 

erityyppisiin myyntiprosesseihin sekä liiketoimintoihin, 

soveltuen mm. laitteiden, projektien ja palveluiden B-to-B- 

ja B-to-C-kauppaan. VariQuote automatisoi konfi guroitavien 

tuotteiden tarjousprosessin.

VariCost - Kustannustietoisempaa tuotesuunnittelua

VariCost on VariPDM-järjestelmän nimikehallintaa hyväksi 

käyttävä kustannuslaskentamoduuli, joka laskee nopeasti 

minkä tahansa tuotteen materiaali- ja työkustannukset, kun 

tuoterakenteen alimman tason nimikkeiden materiaalikustan-

nukset ja kokoonpanojen työkustannukset on määritelty. 

Ohjelmisto soveltuu hyvin myös konfi guroitavien tuotteiden 

tuotevarianttien kustannuslaskentaan. Järjestelmä tuottaa 

PDF-muotoisen kustannusraportin. VariCost on tehokas 

työkalu kaikenkokoisille yrityksille.

Tuotetiedon hallinnan ja konfi guroinnin asiantuntija.

Tuotteet ja palvelut:

VariPDM - Joustava tuotetiedonhallintajärjestelmä

VariPDM on modulaarinen ja joustava tuotetiedon hallinta-

järjestelmä, joka kattaa tuotteen elinkaaren hallinnan tarpeet 

pienyrityksistä aina kansainvälisiin konserneihin saakka. 

Ohjelmiston vahvuus on tuoteperheiden hallinta, jonka avulla 

tehostetaan merkittävästi massaräätälöitävien tuotteiden 

tuotekehitys-, tarjous-toimitus- ja palveluprosesseja.

VariSales- Myyntitilaukset kerralla kuntoon

VariSales on asiakaskohtaisesti muunneltavien tuotteiden 

myyntikonfi guraattori, joka estää virheelliset sekä puutteelliset 

tilaukset ja varmistaa tuotteen valmistettavuuden mahdollisim-

man aikaisessa vaiheessa. 

Ohjelmisto tuottaa tehdastilauksen, joka täyttää asiakkaan 

vaatimukset ja reunaehdot.
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Vertex Systems Oy

Vaajakatu 9 

33720 TAMPERE

p. (03) 313 411

info@vertex.fi

http://www.vertex.fi

Ohjelmistoratkaisuja teollisuudelle vuodesta 1977

Vertex Systems Oy kehittää ja toimittaa suunnittelun ja 

tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisuja teollisuudelle. 

Vertex-ohjelmistoja käytetään metalliteollisuuden koneita 

ja laitteita valmistavissa yrityksissä, prosessiteollisuudes-

sa, lämpö- ja voimalaitossektorilla, talo- ja kalusteteolli-

suudessa sekä näitä palvelevissa suunnittelutoimistoissa.

Vertex-ratkaisujen avulla asiakkaiden tuoteprosessi te-

hostuu ja suunnittelussa syntyvä tuotetieto hyödynnetään 

tehokkaasti valmistuksessa, ostotoiminnoissa, myynnis-

sä sekä varaosa- ja huoltoliiketoiminnoissa.

18 000 Vertex-ohjelmistolisenssiä 37 maassa

Vertex Systemsin pääkonttori sijaitsee Suomessa Tampe-

reella. Vertexin kansainväliset toimipisteet sijaitsevat Englan-

nissa, Australiassa, Singaporessa ja USA:ssa. Lisäksi Vertex-

ohjelmistoja ja asiakastukea tarjoavat Euroopassa, Venäjällä 

ja Aasiassa toimivat jälleenmyyjämme.

Koneenrakennustoimialan ratkaisut

Ver tex G4 Mekani ikkasuunnit telu

Vertex ED Sähkö- ja automaatiosuunnittelu

Vertex HD Hydrauliikkasuunnittelu

Vertex G4Plant Laitossuunnittelu

Vertex PI-kaaviosuunnittelu

Vertex Flow tuotetiedon ja tuotteen elinkaaren 

hallinta (PDM/PLM)

Rakennustoimialan ratkaisut

Ver tex BD Rakennussuunnit telu

Ver tex InD Keit tiö- ja kalustesuunnit telu

Ver tex DS talotehtaan tuotetiedon hal-

l inta (PDM)

Mitattavia hyötyjä tuoteprosessin kaikkiin vaiheisiin 

Vertex on kumppanisi tuoteprosessin kehittämisessä. 

Olipa tarpeesi tuoteprosessin yksittäisen vaiheen tai koko 

prosessin tehostaminen, meillä on siihen ratkaisut. 

Ratkaisumme perustuvat yksinkertaiseen ideaan: 

oikea tieto, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa.

www.vertex.fi

