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Хайкад Инфотех е инженерингова компания,
създадена през 2008 година от специалисти
в сферата на виртуалното проектиране и
компютърните симулации. Вече над 10 години ние
подпомагаме трансформацията на българския
бизнес, като предлагаме адаптирани решения,
насочени към конкретните нужди на всеки един
наш клиент. Фокусирани сме изключително към
иновативни развойни и производствени компании
и към такива, които търсят оптимизиране на своите
развойни и производствени процеси. Екипът ни от
инженери разработва интелигентни решения за
развитие на технически изделия, автоматизирани
системи за производство и внедрява едни от
водещите IT решения в света.
Хайкад Инфотех е основен партньор на
Dassault Systémes за България. Благодарение
на
40-годишния
опит
Dassault
Systémes,
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АНАЛИЗ
НА БИЗНЕС
ПРОЦЕСИ

100

ИНСТАЛИРАНИ
ЛИЦЕНЗА
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КОНСУЛТАЦИЯ
И ОБУЧЕНИЯ
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изключителната степен на производителност на
софтуерите, заедно с безрезервната отдаденост на
нашия екип към всеки проект, успяхме да внедрим
успешно иновативни софтуерни технологии за
развойна и производствена дейност, логистика,
планиране и управление на проекти в десетки
индустриални компании в България.
Силно вярваме, че целенасочената дигитилизация на
индустрията, софтуерните продукти, които предлагаме
заедно с изграждането на бъдещото поколение
специалисти, са най-добрата инвестиция както за
малки и средни предприятия, така и за иновативни,
стартиращи компании. Софтуерните ни решения
гарантират ефективни и прозрачни бизнес процеси,
добро взаимодействие между отделните екипи в
компанията и ни помагат да създаваме бъдещето.
Заедно. Всеки ден.
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ВНЕДРЯВАНЕ И
ОПТИМИЗАЦИЯ

ОБУЧИТЕЛНИ ЛАБОРАТОРИИ
В УНИВЕРСИТЕТИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
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ПОДДРЪЖКА

80+

ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
И СТУДЕНТИ

Dassault Systemés e най-големият софтуерен
концерн за инженерни IT решения с повече от 20
000 служители в целия свят. В тяхното портфолио
присъстват продукти като CATIA, ENOVIA, DELMIA
и 3DEXPERIENCE – предпочитани решения от
компании-лидери като Volkswagen Group, Tesla,
Boeing, Nokia, Panasonic, LG, CLAAS, Husqvarna и др.

20 000
СЛУЖИТЕЛИ

Софтуерните решения на Dassault Systemés са
изключително ценно конкурентно предимство
за българските компании за спечелване на нови
международни партньори. Те се използват от
компаниите-лидери в индустрии като архитектура
и строителство, машиностроене, транспортна
техника, електроника и микроелектроника,
авиация и отбранителна техника, енергетика и
др.

140
ДЪРЖАВИ

25

МИЛИОНА
ПОТРЕБИТЕЛИ
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CATIA е водещо решение за 3D проектиране, което е в помощ на
конструктора през целия цикъл на разработката на индустриални
продукти – от идейната фаза и дизайна, през създаването на
първоначалната концепция, до индустриализацията и изготвянето
на цялата съпътстваща технологична документация. Конструкторът
е в състояние не само да създаде виртуален 3D прототип на
продукта в CATIA, но и да гарантира още на първоначален етап
виртуално неговите характеристики и надежност без да е нужно
да се създават скъпоструващи реални прототипи.

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО
МАШИНОСТРОЕНЕ
ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОЕЛЕКТРОНИКА
ОТБРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА
ЕНЕРГЕТИКА
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ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ
ОСНОВАТЕЛ И УПРАВИТЕЛ
НА ВИМАНА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
През дългите години съвместна работа с Хайкад Инфотех
растяхме заедно: ние - с обема и сложността на проектите,
те – с постоянното подобряване на техническата
поддръжка, както и с нови и свежи идеи за по-доброто
усвояване на CATIA от нашите инженери. Особен
интерес за нас представляват и семинарите, които
Хайкад Инфотех периодично организират с участието
на специалисти от Dassault Systémes и които ние с
интерес посещаваме. Досегът до най-висшите световни
технологии, представени от утвърдени специалисти
е винаги изключително полезен за нас и ни зарежда с
нова мотивация в нашата работа.
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КРЕАТИВЕН И ДОВЕРЕН
ПОМОЩНИК НА
КОНСТРУКТОРА
CATIA е единна среда за създаване
на
виртуален
прототип
на
проектираното изделие, включващ
всички негови важни функционални
характеристики.
CATIA
съдържа
всички нужни на конструктора
функции за облекчено изграждане
на 3D прототип на реалното изделие
(виртуален близнак). Конструкторът
е в състояние максимално да се
доближи до реалното изделие
и
да
вземе
своевременно
правилните решения на ранен етап
на разработка.
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ВИРТУАЛЕН БЛИЗНАК - ИЛИ
КАК ОЖИВЯВАТ ИДЕИТЕ
CATIA позволява на всеки инженер
да
изследва
функционалните
характеристики на реалното изделие
чрез симулация на поведението с
3D прототип (виртуален близнак)
в реални условия. Облекчените за
използване функции за симулация
от всякакъв тип дава възможност
да бъде прогнозирана появата на
евентуален дефект и достигане
на
заложените
функционални
изисквания
на
първоначален
етап далеч преди да е наличен
реален модел.

СТАНДАРТИЗИРАНА
РАБОТНА СРЕДА НА
ИНЖЕНЕРИТЕ
Фирмите, които използват CATIA,
създават оптимални условия за
работа на своите инженери чрез
единна системна среда, съдържаща
всички нужни за инженера функции.
Това води до бързо измерими
икономически
резултати,
побързо и качествено приключване
на заданията при едновременно
спазване на изискванията за пълна
проследимост на проектите според
изискванията на ISO 9000.

СЪКРАТЕНИ РАЗХОДИ ЗА
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НА
ИЗДЕЛИЕТО
CATIA
позволява
бърза
и
ефективна индустриализация на
разработваното изделие или машина
чрез набор от модули за създаване
на
технологична
документация
(например
създаване
на
управляващи програми за машини
с ЦПУ). Конструктор и технолог
работят в единна системна среда и
обменят информация за оптимално
пресъздаване на конструктивната
идея в реално работещо изделие
при съобразяване на изискванията
за ниски производствени разходи и
гарантирано качество.

ЛЕСНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
РАБОТНА СРЕДА

АДАПТИВНА МОДУЛНА
АРХИТЕКТУРА

CATIA е решение, разработено в
съответствие с най-съвременните
тенденции
за
създаване
софтуерни продукти и притежава
изключително модерна работната
среда (user interface). Облекчените
за използване функции позволяват
CATIA да бъде изучена лесно и
бързо. Това важи както за млади
специалисти, така и за опитни
конструктори.
Обученията
и
съпровождащите учебни материали
позволяват на конструктора да се
включи в реални проекти още в
първите седмици след обучението.

CATIA
притежава
модулна
архитектура, за да удовлетвори
максимално
специфичните
изисквания
на
всяко
производствено предприятие или
конкретна нужда на конструктора. В
основата на архитектурата на CATIA
стоят предварително определени
конфигурации включващи набор от
модули съответстващи на конкретни
инженерни задачи или процеси.
Конфигурацията на конкретната
инсталация на CATIA може да се
адаптира по всяко време към нови
специфични изисквания, като към
основната конфигурация могат да
бъдат добавени (или премахнати)
7
допълнителни модули.

DELMIA e водещо решение за дигитално производство, което ви позволява
да планирате, управлявате и оптимизирате Вашите производствени процеси,
както и да симулирате всяка своя производствена дейност (ръчна или
роботизирана) без да инвестирате в предварителното закупуване на скъпо
струващо оборудване.
С допълнителното решение DELMIA Ortems можете да разгърнете
функционалностите на DELMIA чрез пълна интеграция с вашата ERP система,
за да контролирате своето производство, да оптимизирате процесите и да
синхронизирате производствените потоци във всеки един момент.

МАШИНОСТРОЕНЕ
СТОКИ ЗА БИТА
ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
ФАРМАЦЕВТИКА
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ПО-ДОБРО ПЛАНИРАНЕ
ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО
ПРОИЗВОДСТВО

ПЛАНИРАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО ОТ
НАЙ-НОВО ПОКОЛЕНИЕ

DELMIA позволява провеждането
на
всякакъв
тип
симулации
типични
за
производствени
предприятия,
като
например:
симулация на работата на поточни
линии, роботизирани процеси,
ръчни монтажни дейности, както
и хармонизация и оптимизация
на всички тези дейности с цел
съкращаване на времето за
производство, подобряване на
ергономията и облекчаване на
човешкия труд.

DELMIA
ви
позволява
да
промените коренно процеса на
планиране в предприятието чрез
улеснени за работа инструменти.
Чрез
създаване
на
цифров
макет на производството в 3D
и онагледяване на реалните
ситуации на база симулации,
ще
улесните
неимоверно
производствените инженери и
ръководството на компанията.
При наличието на цифров макет
на производството в 3D, процесът
за взимане на решения става ясен,
проследим и достъпен до всички.

ПО-ВИСОКА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Допълнителното решение DELMIA
Ortems позволява да се анализират
евентуалните
ограничения
в
производствените мощности и да
се подпомага тяхното ефективно
планиране с цел оптимално
натоварване
и
максимална
производителност.
Могат
да
се
идентифицират
вероятни
затруднения, да се нанесат бързи
промени
в
производствените
графици, както и да се проведат
симулации на различни сценарии
и избор на най-добрия от тях.

ПО-ЕФЕКТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ НА
МАТЕРИАЛИТЕ
DELMIA Ortems синхронизира
материалните
потоци
спрямо
реалния производствен капацитет
и оптимизира процесите по
снабдяване
на
компанията
с
необходимите
ресурси
за
ефективно
протичане
на
производството.

ПО-КРАТЪК ПРОИЗВОДСТВЕН
ЦИКЪЛ

СЪКРАТЕНО ВРЕМЕ
ЗА ДОСТАВКА

DELMIA ORTEMS позволява на
производствените мениджъри да
осъществят по-бърза оптимизация
на
производствените
потоци,
запаси и процеси, за да изпълнят
своите поръчки ефективно.

DELMIA Ortems позволява не само
да се оптимизира производството,
а дори и процесите на логистика,
доставка
и
продажба
чрез
използване
на
цялостен
системен подход.
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3DEXPERIENCE е инженерна бизнес платформа, която позволява цялостното управление
на процесите в компанията, като развойна дейност, производствено планиране,
маркетинг и сервизиране и много др. 3DEXPERIENCE обединява и систематизира цялата
информация в проекта (бюджет, функционални и производствени изисквания, задачи,
срокове, работни графици и др.) и дава възможност за обмяна на идеи, провеждане на
анализи за създаваните от Вас технически изделия и съвместно взимане на правилните
решения. Платформата е важен помощник на конструкторите, съхранявайки и
проследявайки целия жизнен цикъл на изделието чрез имплементираните PLM
функционалности. 3DEXPERIENCE управлява информацията в облачно пространство,
достъпна във всеки един момент и от всяка географска точка на света. 3DEXPERIENCE се
превръща в „информационна магистрала” за всички участници в проекта (конструктори,
технолози, икономисти, ръководители и др.), които се нуждаят от информацията свързана
с проекта.

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

ЕНЕРГЕТИКА

МАШИНОСТРОЕНЕ

СТОКИ ЗА БИТА

ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА
ПРОМИШЛЕНОСТ

ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОЕЛЕКТРОНИКА
ОТБРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА
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ФАРМАЦЕВТИКА
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА

СВИЛЕН РАНГЕЛОВ
СЪОСНОВАТЕЛ, DRONAMICS

Използваме 3DEXPERIENCE като
основна платформа за нашите инженери в
развойните и производствените дейности
на Дронамикс. Огромно предимство на
това софтуерно решение е, че се базира на
облачна технология, която ни позволява
да работим в непосредствена свързаност
между участниците в екипа и с нашите
партньори от разстояние. Щастливи сме, че
можем да си партнираме с Хайкад Инфотех,
чиито специалисти са винаги готови да
ни съдействат при нужда от техническа
поддръжка или просто съвет.
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СИГУРНОСТ, ДОСТЪПНОСТ
И ЦЯЛОСТНОСТ НА
ИНФОРМАЦИЯТА

ДОВЕРЕН АСИСТЕНТ НА
УСПЕШНИЯ ПРОЕКТЕН
РЪКОВОДИТЕЛ

3DEXPERIENCE
осигурява
централизирано
съхраняване
и
контролирано
управление
на
информацията,
както
и
регламентиран достъп до нея за
всички участници в проекта. Това
води до изключително подобряване
на синхрона на работа на проектния
екип при пълна проследяемост на
дейностите на отделните участници.

3DEXPERIENCE помага на проектния
ръководител при взимането на
решения, а участниците получават
лесно нужната им информация.
Платформата
предоставя
богат
набор от инструменти за задаване
и
проследяване
на
задачи,
срокове, отговорници, както и
точна
финансова
информация
за разходите за изпълнение на
отделните задания.

СТАНДАРТИЗИРАНИ
БИЗНЕС ПРОЦЕСИ
3DEXPERIENCE е базирана на работа
със
стандартизирани
работни
маршрути (workflows) за всички
участници в проекта. Това позволява
спазване на ISO 9000 процедурите за
одобрение на проектните фази чрез
следване на предварително зададен
маршрут, да се намали загубата от
време за изчакване на одобрения
и да се ограничи до минимум
писмената
документация
чрез
използване на електронен подпис.

КОМУНИКАЦИЯ В
РЕАЛНО ВРЕМЕ
3DEXPERIENCE
улеснява
комуникацията в реално време
между различни потребители и
отделни офиси, което облекчава
цялостния процес и ограничава
възможността за допускане на
грешки в управлението на проекта.
Конструктори, дизайнери, експерти
по маркетинг и продажби могат
да обменят идеи, предложения и
своя опит изцяло във виртуална
среда. Това гарантира те да достигат
максимално бързо и ефективно
до
най-добрите
решения
за
разработваните продукти.

УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ,
БАЗИРАНИ НА АКТУАЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
3DEXPERIENCE
позволява
на
мениджърите
да
вземат
побързи, по-ефективни и по-точни
решения,
защото
предоставя
пълна проследимост на всеки един
компонент на проекта (задачи,
срокове, отговорници, финансова
информация, постигнати резултати,
анализи, статистики др.).

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИ
СИСТЕМИ И ИНСТРУМЕНТИ
3DEXPERIENCE
може
да
се
интегрира с различни ERP системи
на база стандартизирани протоколи
за комуникация, както и да работи
в пълна интеграция с различни
CAD решения (CATIA SolidWorks,
SolidEdge,
Unigraphics,
Creo,
Inventor и др.). Това дава свобода на
конструкторите да запазят усвоеното
от тях до момента CAD решение, но
и да бъдат неразривно свързани с
останалите участници в проекта.
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РЕАЛИЗИРАНИ
ПРОЕКТИ

ВНЕДРЯВАНЕ НА CATIA
В ИНЖЕНЕРНИЯ ОТДЕЛ

Odelo Bulgaria е ключова част от мрежата
за инженерно-развойна дейност на Odelo
Farba – един от най-големите доставчици
на осветителни системи в автомобилната
индустрия. През 2017 година, R&D центърът
на Odelo Bulgaria в гр. София успешно
имплементира CATIA в своята дейност, като
по този начин увеличи приноса си в новите
разработки на компанията на глобално ниво.
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ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА
СОФТУЕР ЗА 3D ПРОЕКТИРАНЕ
НА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

ПРОЕКТИРАНЕ НА БЯЛА
ТЕХНИКА ПО СЪВРЕМЕННИ
ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ

СЪЗДАВАНЕ НА НОВО
ПОКОЛЕНИЕ БЕЗПИЛОТЕН
ТОВАРЕН САМОЛЕТ

Mecalit е немска компания със заводи в
България, Полша и Германия, която произвежда
технически компоненти от пластмаса за бяла
техника и автомобилостроене. Продуктите на
MECALIT могат да бъдат открити в едни от найголемите производители на бяла техника и
автомобили. Екипът на компанията използва
CATIA, за да изгражда 3D модел на всяко свое
изделие, така че да го произведе ефективно,
спазвайки всички функционални изисквания,
технологичност и цена.

Dronamics е стартъп компания, която цели да
демократизира въздушното пространство.
Нейният първи продукт – The Black Swan, е
безпилотен товарен самолет, който може да
прелети над 2500 km, пренасяйки товар до
350 kg. За неговото проектиране екипът на
Dronamics използва CATIA и 3DEXPERIENCE
както в развойната дейност, така и в
производството. Като основно предимство
на 3DEXPRIENCE, екипът посочва и облачната
технология, на която е базиран софтуерът,
което улеснява комуникацията и позволява на
всеки да работи дистанционно.
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ИНВЕСТИРАМЕ В
ИНЖЕНЕРИТЕ НА БЪДЕЩЕТО

Дигитализация на работата, автоматизация на процесите, но и липсата на млади високо
квалифицирани специалисти, които да отговарят на изискванията на новата реалност - това са само
част от предизвикателствата, които индустрията и образованието посрещат заедно и които изискват
различен подход в изграждането на новото поколение инженери.
В Хайкад Инфотех сме отдадени на сътрудничеството между бизнеса и образователните институции
и подпомагаме цялостната модернизация на обучителни програми в техническите учебни
заведения. Най-голямо удовлетворение за нас създава изграждането на регионални учебни
лаборатории в техническите университети, където всеки може да почувства свободата и мотивацията
да демонстрира своята креативност, използвайки най-добрите софтуерни решения за инженери
в света.
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Haycad Academy е платформа за обучение и квалификация на широк спектър от инженерни
специалисти. Създадохме Haycad Academy, защото искрено вярваме, че България може да бъде
водещият притегателен център за иновативни R&D проекти в Източна Европа. За да постигнем тази
цел, всички заедно трябва да подготвим инженерите на бъдещето.
Затова ние даваме достъп и обучаваме младите специалисти на модерни бизнес методологии и на
работа с най-съвременните софтуерни платформи за проектиране, производствено планиране и
управление на бизнес процеси, които са запазена марка за най-успешните компании в света.
Програмите на нашите обучения са разработени от доказали се професионалисти с дългогодишен
опит в България и чужбина. Всички те са фокусирани върху една единствена цел – бързо усвояване на
материята и лесно внедряване на новите знания в работния процес с цел максимална ефективност
и бърза възвръщаемост на инвестицията.
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ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ

80

БРОЙ ПРОВЕДЕНИ
КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ
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БРОЙ ОБУЧЕНИ
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4109 Пловдив, Южна промишлена зона
общ. Родопи, местност Чиирите 20Е
(бул. Кукленско шосе)
(+359) 32 940 474
contact@haycad-infotech.bg

www.haycad-academy.bg
www.haycad-infotech.bg

