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Въведение 
 
Познат на всички факт за всички работещи в 
сферата на производстото, е че всички фирми, 
независимо дали са големи индустриални корпорации, 
или малки предприятия изпитват огромен натиск за 
повишаване  на качеството, скъсяване на времето за 
производство, както и за снижаване на 
себестойността на произвеждания продукт.  Преди 
години подобни изявления можеха да се видят на 
лозунги в производствени предприятия без те да 
бяха изпълнени със смисъл, но днес тези 
характеристики на дадено производство определят 
това дали дадено предприятие да спечели клиент или 
той да подпише договор с конкурентен 
производител.  
В първоначалния период на появата на 3D CAD 
програмите, системните решения за Управление на 
Жизнения Цикъл- Product Life Cycle Management, 
както и на решенията за симулация на 
производствени процеси, не всички предприятия 
взимаха решения за радикално преосмисляне на 
подходите ползвани в тяхното производство. Много 
от производствените предприятия предпочитаха да 
оставят своите процеси до голяма степен 
непокътнати, като инвестираха единствено в ново 
обурудване и производствен парк.  В наши дни дори и 
в  тези предприятия става ясно, че не е единствено 
важно да се притежават модерни производствени 
линии и машини, а да се намери най-добрия начин за 
цялостна оптимизация на дадено производство 
включващо синхрона между отделните 
производствени звена, скъсяване на времето за 
дадени операции и облекчаване на ръчния труд.  
DELMIA е системно решение разработвано от 
фирма Dassault Systemes. Фирма Dassault Systemes е 
позната в света на програмите за виртуално 
проектиране най- добре с CAD програмата CATIA- 
най-разпространеното решение за виртуално 
проектиране в света.  На базата на своя богат опит 
в разработката на 3D технологии за решаване на 
инженерни задания в средата на деведесетте години 
Dassault Systemes въвежда и решението за симулаця 
на производствени процеси- DELMIA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съвременни методи за планиране на 
производствени процеси 
През годините са създадени голям брой методи и 
модели за оптимизирано производство, като един 
пример за тези методи е метода Total Quality 
Management- TQM създаден в Япония от компанията 
Toyota.  Неговите основни цели са цялостна 
ориентация на производството към изискванията на 
клиента, намаляване на брака и повишаване на 
качеството.  

 
 
И най-добрите теоритични методи обаче имат съвсем 
ограничено приложение, ако за тях не се създават 
съответни технически средства и програмни решения, 
които да позволяват на производствените 
предприятия да прилагат на практика тези принципи 
в своите производствени отдели. Това налага нуждата 
от създаването на компютърни програми, с чиято 
помощ да могат да се решават практически задачи в 
производственото планиране.  

Виртуално представяне на 
производствените машини 

Реалните производствени машини

 
Модерното производствено планиране се извършва с 
програмни продукти, които работят изцяло на базата 
на тримерно представени модели. Създава се 
цялостен тримерен модел на производствената линия 
или на цял производствен цех, на произвежданата 
сглобена единици и дори виртуални модели на 
работещите хора. Този подход на планиране поради 
пълната му ориентация към цифрово представени 
модели е познат като Цифровото производство 
(Digital Manufacturing) Една общовалидна дефиниция 
на Цифровото производство е:   
„K онцепция за производствено планиране основано 
на задаване на технолгични процеси, тяхната 
проверка и оптимизация, както и симулация на 
материални потоци и логистика базирана единствено 
и само на цифровото представяне на произвеждания 
продукт, както и нужнните за неговото прозводство 
поточни линии.“ 
Едно от водещите софтуерни решения за планиране и 
симулация на производствени процеси е програмния 
продукт DELMIA.  
 
 
 
 
 



DELMIA- програмно решение за провеждане на 
производствени симулации   
Френският софтуерен концерн Dassault Systemes е 
най-големия разработчик в света на CAD/CAM/CAE* 
за компютърно подпомогнато инженерно 
проектиране и симулация, както и решения за 
управление на Жизнения цикъл на продукта- PLM*.  
Dassault Systemes разработва също така и 
програмното  решение DELMIA. DELMIA е 
съкращение за Digital Enterprise Lean Manufacturing 
Interactive Application. DELMIA спада към решенията 
от категорията решения MPM (Manufacturing Process 
Management) и позволява провеждане на всякакъв тип 
симулации типични за производствени предприятия, 
като например симулация на работата на поточни 
линии, на роботизирани процеси, на монтажно-
демонтажни дейности, както и хармонизация и 
оптимизация на всички тези дейности с цел 
съкращаване на времето за производство на крайното 
изделие и облекчаване на човешкия труд.  

 
 
Приложения на DELMIA 
DELMIA намира приложение в почти всички 
ключови отрасли на промишлеността, където има 
високи изисквания хармонизация на 
производствените процеси, към качество и 
понижаване на себестойността на крайното изделие. 
Едни от типичните отрасли, в които фирмите 
използват DELMIA са: 
• Автомобилната промишленост 
•  Машиностроене  
• Самолетостроене 
• Корабостроене 
• Енергетиката 
• Високи технологии и електроника  
 
DELMIA PLM Express- адаптирано решение за 
малки и средни предприятия 
DELMIA притежава модулна архитектура, която 
позволява адаптация на отделните модули към 
нуждите на даденото предприятие или конкретните 
нужди на дадено производство. Допълнителни 
модули могат да бъдат добавяни по всяко време.  
За да бъдат достъпни възможностите на DELMIA 
достъпни и за малки и средни предприятия фирма 
Dassault Systemes предлага основните модули на 
DELMIA като конфигурация DELMIA PLM Express. 
Конфигурацията DELMIA PLM Express предлага 
широка гама от възможности и е ориентирана 
изключително към малки и средни предприятия. 
Поради големия брой от решения и надстройки 
вградени в DELMIA ще се спрем само на една малка 
част от тях и по-специално на тези, които са част от 
групата модули DELMIA PLM Express.  
 

Планиране на процеси и ресурси- Resource 
Planning 
Позволява цялостна 3D симулация на работата на 
роботизирани станции. В нея могат да бъдат изцяло 
симулирани, проверени за колизии и планирани 
работните движения на индустриални роботи, да бъде 
съобразена монтажната екипировка, както и нуждата 
от монтаж на каталогизирани компоненти от човешки 
персонал.  
 
Програмиране на роботи- Robotics 
Чрез набора от функции, които се предлагат в 
надстройката DELMIA Robotics се извършва 
симулация и програмиране на роботи за различни 
типове дейности (offline programming). Едно типично 
приложение на DELMIA Robotics е програмирането 
на заваръчни роботи за каросерии в автомобилната 
индустрия. В процеса на симулиране  може да бъде 
проверена достъпността на робота и на заваръчния 
апарат до определените точки на каросерията. 
DELMIA Robotics позволява и симулацията на цикъла 
на работа и установяване на времедиаграмата на 
работа на отделен робот в даден заваръчен участък 
или на цяла група от роботи.  
 

 
 
Ергономични проверки в DELMIA Ergonomics 
В DELMIA Ergonomics могат да бъдат провеждани 
ергономични симулация, с които могат да бъдат 
изцяло проверени отделни дейности на потребителя 
на дадено изделие  (типичен пример са пътниците 
или шофьорът в автомобил) или дейностите 
извършвани от човешки персонал в дадено 
предприятие.   

 
 
Чрез провеждането на ергономични симулации може 
да бъде оценен риска да се стигне до нежелан 
сблъсък на човека с части от изделието, да се повиши 
значително комфорта при ползването му, както да се 
провери дали определени многократно извършвани 



движения на човешкия персонал при монтажни 
дейности са допустими по здравните норми.   
 

 
 
 
Създаване на кинематични механизми- DELMIA 
Controls 
 
В DELMIA Controls е възможно задаването на 
кинематични връзки между механизми, машини и 
производствени инсталации с цел проследяване и 
проверка и избягване на колизии, оптимално 
извършване на зададените операции и постигане на 
зададените времедиаграми на отделните операции. 
DELMIA Controls позволява също така 
програмирането на тези системи (PLC). 
 
Оптимизация на монтажни процеси- DELMIA 
Assembly Planning  
Една от класическите дейности, за които се използва 
програмата DELMIA e планирането и 
оптимизирането на производствени монтажни 
процеси. В тези групи дейности изхождайки от 
тримерно представените модели на поточната линия, 
на сглобяваната единици, на монтажните роботи, 
както и на заетия в монтажа персонал се пресъздават 
нужните за изпълнение и проверка на монтажа 
операции, като се търси съкращаване на загубите в 
ненужни операции, избягват се опасни за здравето и 
живота на персонала дейности и се гарантира 
качеството на сглобената единица.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Предимства на DELMIA  
 
DELMIA позволява да бъдат обхванати практически 
всички нужди за планиране на нови производствени 
мощности на нови предриятия и подновяването на 
вече съществуващи производствени процеси и 
тяхната адаптация към нововъведени изделия. В 
автомобилната промишленост DELMIA се използва 
във всички раздели на производството.  
 

Каросерия

Боядисване

Пресов цех

Леярски цех

Мех. обработка

Монтаж двигател

Доставчици Логистика

Краен монтаж

 
 

С  DELMIA е възможно да бъдат постигнати 
значителни предимства с цел: 
• скъсяване на времето за въвеждане на ново 

изделие в производство 
• намаляване на времето за достигане на 

оптимално натоварване на производствените 
мощности за достигане на зададените 
производствени обеми, качество и себестойност 
на изделието  

• избягване на брак поради грешки в 
производстения или монтажния процес 

• възможности за бърза симулация на евентуални 
промени в производството без да са нужни 
практически експерименти 

• снижаване на човешката намеса 
 
 
Използвани съкращения 
 
• CAD/CAM/CAE- съвкупност на софтуерни 

решения за инженерно проектиране, за създаване 
на програми за управление на металорежещи 
машини с ЦПУ, програми за провеждане на 
якостни изчисления 

 
• PLM- съкращение за Product Life Cycle 

Management- Стратегия за управление на 
жизнения цикъл на продукта 

 
 
За контакти 
Хайкад Инфотех ООД, Генерален представител на 
фирма Dassault Systemes и продуктите CATIA, 
ENOVIA Smarteam в България 
 
Ул. „ Мария Кюри“ 1А 
4000 Пловдив 
Ел. поща: contact@haycad-infotech.bg 
Тел. 032 /9409472 
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DELMIA- програмно решение за провеждане на 
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• Корабостроене 
• Енергетиката 
• Високи технологии и електроника  
 
DELMIA PLM Express- адаптирано решение за 
малки и средни предприятия 
DELMIA притежава модулна архитектура, която 
позволява адаптация на отделните модули към 
нуждите на даденото предприятие или конкретните 
нужди на дадено производство. Допълнителни 
модули могат да бъдат добавяни по всяко време.  
За да бъдат достъпни възможностите на DELMIA 
достъпни и за малки и средни предприятия фирма 
Dassault Systemes предлага основните модули на 
DELMIA като конфигурация DELMIA PLM Express. 
Конфигурацията DELMIA PLM Express предлага 
широка гама от възможности и е ориентирана 
изключително към малки и средни предприятия. 
Поради големия брой от решения и надстройки 
вградени в DELMIA ще се спрем само на една малка 
част от тях и по-специално на тези, които са част от 
групата модули DELMIA PLM Express.  
 

Планиране на процеси и ресурси- Resource 
Planning 
Позволява цялостна 3D симулация на работата на 
роботизирани станции. В нея могат да бъдат изцяло 
симулирани, проверени за колизии и планирани 
работните движения на индустриални роботи, да бъде 
съобразена монтажната екипировка, както и нуждата 
от монтаж на каталогизирани компоненти от човешки 
персонал.  
 
Програмиране на роботи- Robotics 
Чрез набора от функции, които се предлагат в 
надстройката DELMIA Robotics се извършва 
симулация и програмиране на роботи за различни 
типове дейности (offline programming). Едно типично 
приложение на DELMIA Robotics е програмирането 
на заваръчни роботи за каросерии в автомобилната 
индустрия. В процеса на симулиране  може да бъде 
проверена достъпността на робота и на заваръчния 
апарат до определените точки на каросерията. 
DELMIA Robotics позволява и симулацията на цикъла 
на работа и установяване на времедиаграмата на 
работа на отделен робот в даден заваръчен участък 
или на цяла група от роботи.  
 

 
 
Ергономични проверки в DELMIA Ergonomics 
В DELMIA Ergonomics могат да бъдат провеждани 
ергономични симулация, с които могат да бъдат 
изцяло проверени отделни дейности на потребителя 
на дадено изделие  (типичен пример са пътниците 
или шофьорът в автомобил) или дейностите 
извършвани от човешки персонал в дадено 
предприятие.   

 
 
Чрез провеждането на ергономични симулации може 
да бъде оценен риска да се стигне до нежелан 
сблъсък на човека с части от изделието, да се повиши 
значително комфорта при ползването му, както да се 
провери дали определени многократно извършвани 



движения на човешкия персонал при монтажни 
дейности са допустими по здравните норми.   
 

 
 
 
Създаване на кинематични механизми- DELMIA 
Controls 
 
В DELMIA Controls е възможно задаването на 
кинематични връзки между механизми, машини и 
производствени инсталации с цел проследяване и 
проверка и избягване на колизии, оптимално 
извършване на зададените операции и постигане на 
зададените времедиаграми на отделните операции. 
DELMIA Controls позволява също така 
програмирането на тези системи (PLC). 
 
Оптимизация на монтажни процеси- DELMIA 
Assembly Planning  
Една от класическите дейности, за които се използва 
програмата DELMIA e планирането и 
оптимизирането на производствени монтажни 
процеси. В тези групи дейности изхождайки от 
тримерно представените модели на поточната линия, 
на сглобяваната единици, на монтажните роботи, 
както и на заетия в монтажа персонал се пресъздават 
нужните за изпълнение и проверка на монтажа 
операции, като се търси съкращаване на загубите в 
ненужни операции, избягват се опасни за здравето и 
живота на персонала дейности и се гарантира 
качеството на сглобената единица.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Предимства на DELMIA  
 
DELMIA позволява да бъдат обхванати практически 
всички нужди за планиране на нови производствени 
мощности на нови предриятия и подновяването на 
вече съществуващи производствени процеси и 
тяхната адаптация към нововъведени изделия. В 
автомобилната промишленост DELMIA се използва 
във всички раздели на производството.  
 

Каросерия

Боядисване

Пресов цех

Леярски цех

Мех. обработка

Монтаж двигател

Доставчици Логистика

Краен монтаж

 
 

С  DELMIA е възможно да бъдат постигнати 
значителни предимства с цел: 
• скъсяване на времето за въвеждане на ново 

изделие в производство 
• намаляване на времето за достигане на 

оптимално натоварване на производствените 
мощности за достигане на зададените 
производствени обеми, качество и себестойност 
на изделието  

• избягване на брак поради грешки в 
производстения или монтажния процес 

• възможности за бърза симулация на евентуални 
промени в производството без да са нужни 
практически експерименти 

• снижаване на човешката намеса 
 
 
Използвани съкращения 
 
• CAD/CAM/CAE- съвкупност на софтуерни 

решения за инженерно проектиране, за създаване 
на програми за управление на металорежещи 
машини с ЦПУ, програми за провеждане на 
якостни изчисления 

 
• PLM- съкращение за Product Life Cycle 

Management- Стратегия за управление на 
жизнения цикъл на продукта 

 
 
За контакти 
Хайкад Инфотех ООД, Генерален представител на 
фирма Dassault Systemes и продуктите CATIA, 
ENOVIA Smarteam в България 
 
Ул. „ Мария Кюри“ 1А 
4000 Пловдив 
Ел. поща: contact@haycad-infotech.bg 
Тел. 032 /9409472 



Рационално управление на 
производствени процеси чрез 
съвременни решения за цифрово 
производство в програмата DELMIA 
 
 
Хайкад Инфотех ООД 
 
 
 
Въведение 
 
Познат на всички факт за всички работещи в 
сферата на производстото, е че всички фирми, 
независимо дали са големи индустриални корпорации, 
или малки предприятия изпитват огромен натиск за 
повишаване  на качеството, скъсяване на времето за 
производство, както и за снижаване на 
себестойността на произвеждания продукт.  Преди 
години подобни изявления можеха да се видят на 
лозунги в производствени предприятия без те да 
бяха изпълнени със смисъл, но днес тези 
характеристики на дадено производство определят 
това дали дадено предприятие да спечели клиент или 
той да подпише договор с конкурентен 
производител.  
В първоначалния период на появата на 3D CAD 
програмите, системните решения за Управление на 
Жизнения Цикъл- Product Life Cycle Management, 
както и на решенията за симулация на 
производствени процеси, не всички предприятия 
взимаха решения за радикално преосмисляне на 
подходите ползвани в тяхното производство. Много 
от производствените предприятия предпочитаха да 
оставят своите процеси до голяма степен 
непокътнати, като инвестираха единствено в ново 
обурудване и производствен парк.  В наши дни дори и 
в  тези предприятия става ясно, че не е единствено 
важно да се притежават модерни производствени 
линии и машини, а да се намери най-добрия начин за 
цялостна оптимизация на дадено производство 
включващо синхрона между отделните 
производствени звена, скъсяване на времето за 
дадени операции и облекчаване на ръчния труд.  
DELMIA е системно решение разработвано от 
фирма Dassault Systemes. Фирма Dassault Systemes е 
позната в света на програмите за виртуално 
проектиране най- добре с CAD програмата CATIA- 
най-разпространеното решение за виртуално 
проектиране в света.  На базата на своя богат опит 
в разработката на 3D технологии за решаване на 
инженерни задания в средата на деведесетте години 
Dassault Systemes въвежда и решението за симулаця 
на производствени процеси- DELMIA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съвременни методи за планиране на 
производствени процеси 
През годините са създадени голям брой методи и 
модели за оптимизирано производство, като един 
пример за тези методи е метода Total Quality 
Management- TQM създаден в Япония от компанията 
Toyota.  Неговите основни цели са цялостна 
ориентация на производството към изискванията на 
клиента, намаляване на брака и повишаване на 
качеството.  

 
 
И най-добрите теоритични методи обаче имат съвсем 
ограничено приложение, ако за тях не се създават 
съответни технически средства и програмни решения, 
които да позволяват на производствените 
предприятия да прилагат на практика тези принципи 
в своите производствени отдели. Това налага нуждата 
от създаването на компютърни програми, с чиято 
помощ да могат да се решават практически задачи в 
производственото планиране.  

Виртуално представяне на 
производствените машини 

Реалните производствени машини

 
Модерното производствено планиране се извършва с 
програмни продукти, които работят изцяло на базата 
на тримерно представени модели. Създава се 
цялостен тримерен модел на производствената линия 
или на цял производствен цех, на произвежданата 
сглобена единици и дори виртуални модели на 
работещите хора. Този подход на планиране поради 
пълната му ориентация към цифрово представени 
модели е познат като Цифровото производство 
(Digital Manufacturing) Една общовалидна дефиниция 
на Цифровото производство е:   
„K онцепция за производствено планиране основано 
на задаване на технолгични процеси, тяхната 
проверка и оптимизация, както и симулация на 
материални потоци и логистика базирана единствено 
и само на цифровото представяне на произвеждания 
продукт, както и нужнните за неговото прозводство 
поточни линии.“ 
Едно от водещите софтуерни решения за планиране и 
симулация на производствени процеси е програмния 
продукт DELMIA.  
 
 
 
 
 



DELMIA- програмно решение за провеждане на 
производствени симулации   
Френският софтуерен концерн Dassault Systemes е 
най-големия разработчик в света на CAD/CAM/CAE* 
за компютърно подпомогнато инженерно 
проектиране и симулация, както и решения за 
управление на Жизнения цикъл на продукта- PLM*.  
Dassault Systemes разработва също така и 
програмното  решение DELMIA. DELMIA е 
съкращение за Digital Enterprise Lean Manufacturing 
Interactive Application. DELMIA спада към решенията 
от категорията решения MPM (Manufacturing Process 
Management) и позволява провеждане на всякакъв тип 
симулации типични за производствени предприятия, 
като например симулация на работата на поточни 
линии, на роботизирани процеси, на монтажно-
демонтажни дейности, както и хармонизация и 
оптимизация на всички тези дейности с цел 
съкращаване на времето за производство на крайното 
изделие и облекчаване на човешкия труд.  

 
 
Приложения на DELMIA 
DELMIA намира приложение в почти всички 
ключови отрасли на промишлеността, където има 
високи изисквания хармонизация на 
производствените процеси, към качество и 
понижаване на себестойността на крайното изделие. 
Едни от типичните отрасли, в които фирмите 
използват DELMIA са: 
• Автомобилната промишленост 
•  Машиностроене  
• Самолетостроене 
• Корабостроене 
• Енергетиката 
• Високи технологии и електроника  
 
DELMIA PLM Express- адаптирано решение за 
малки и средни предприятия 
DELMIA притежава модулна архитектура, която 
позволява адаптация на отделните модули към 
нуждите на даденото предприятие или конкретните 
нужди на дадено производство. Допълнителни 
модули могат да бъдат добавяни по всяко време.  
За да бъдат достъпни възможностите на DELMIA 
достъпни и за малки и средни предприятия фирма 
Dassault Systemes предлага основните модули на 
DELMIA като конфигурация DELMIA PLM Express. 
Конфигурацията DELMIA PLM Express предлага 
широка гама от възможности и е ориентирана 
изключително към малки и средни предприятия. 
Поради големия брой от решения и надстройки 
вградени в DELMIA ще се спрем само на една малка 
част от тях и по-специално на тези, които са част от 
групата модули DELMIA PLM Express.  
 

Планиране на процеси и ресурси- Resource 
Planning 
Позволява цялостна 3D симулация на работата на 
роботизирани станции. В нея могат да бъдат изцяло 
симулирани, проверени за колизии и планирани 
работните движения на индустриални роботи, да бъде 
съобразена монтажната екипировка, както и нуждата 
от монтаж на каталогизирани компоненти от човешки 
персонал.  
 
Програмиране на роботи- Robotics 
Чрез набора от функции, които се предлагат в 
надстройката DELMIA Robotics се извършва 
симулация и програмиране на роботи за различни 
типове дейности (offline programming). Едно типично 
приложение на DELMIA Robotics е програмирането 
на заваръчни роботи за каросерии в автомобилната 
индустрия. В процеса на симулиране  може да бъде 
проверена достъпността на робота и на заваръчния 
апарат до определените точки на каросерията. 
DELMIA Robotics позволява и симулацията на цикъла 
на работа и установяване на времедиаграмата на 
работа на отделен робот в даден заваръчен участък 
или на цяла група от роботи.  
 

 
 
Ергономични проверки в DELMIA Ergonomics 
В DELMIA Ergonomics могат да бъдат провеждани 
ергономични симулация, с които могат да бъдат 
изцяло проверени отделни дейности на потребителя 
на дадено изделие  (типичен пример са пътниците 
или шофьорът в автомобил) или дейностите 
извършвани от човешки персонал в дадено 
предприятие.   

 
 
Чрез провеждането на ергономични симулации може 
да бъде оценен риска да се стигне до нежелан 
сблъсък на човека с части от изделието, да се повиши 
значително комфорта при ползването му, както да се 
провери дали определени многократно извършвани 



движения на човешкия персонал при монтажни 
дейности са допустими по здравните норми.   
 

 
 
 
Създаване на кинематични механизми- DELMIA 
Controls 
 
В DELMIA Controls е възможно задаването на 
кинематични връзки между механизми, машини и 
производствени инсталации с цел проследяване и 
проверка и избягване на колизии, оптимално 
извършване на зададените операции и постигане на 
зададените времедиаграми на отделните операции. 
DELMIA Controls позволява също така 
програмирането на тези системи (PLC). 
 
Оптимизация на монтажни процеси- DELMIA 
Assembly Planning  
Една от класическите дейности, за които се използва 
програмата DELMIA e планирането и 
оптимизирането на производствени монтажни 
процеси. В тези групи дейности изхождайки от 
тримерно представените модели на поточната линия, 
на сглобяваната единици, на монтажните роботи, 
както и на заетия в монтажа персонал се пресъздават 
нужните за изпълнение и проверка на монтажа 
операции, като се търси съкращаване на загубите в 
ненужни операции, избягват се опасни за здравето и 
живота на персонала дейности и се гарантира 
качеството на сглобената единица.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Предимства на DELMIA  
 
DELMIA позволява да бъдат обхванати практически 
всички нужди за планиране на нови производствени 
мощности на нови предриятия и подновяването на 
вече съществуващи производствени процеси и 
тяхната адаптация към нововъведени изделия. В 
автомобилната промишленост DELMIA се използва 
във всички раздели на производството.  
 

Каросерия

Боядисване

Пресов цех

Леярски цех

Мех. обработка

Монтаж двигател

Доставчици Логистика

Краен монтаж

 
 

С  DELMIA е възможно да бъдат постигнати 
значителни предимства с цел: 
• скъсяване на времето за въвеждане на ново 

изделие в производство 
• намаляване на времето за достигане на 

оптимално натоварване на производствените 
мощности за достигане на зададените 
производствени обеми, качество и себестойност 
на изделието  

• избягване на брак поради грешки в 
производстения или монтажния процес 

• възможности за бърза симулация на евентуални 
промени в производството без да са нужни 
практически експерименти 

• снижаване на човешката намеса 
 
 
Използвани съкращения 
 
• CAD/CAM/CAE- съвкупност на софтуерни 

решения за инженерно проектиране, за създаване 
на програми за управление на металорежещи 
машини с ЦПУ, програми за провеждане на 
якостни изчисления 

 
• PLM- съкращение за Product Life Cycle 

Management- Стратегия за управление на 
жизнения цикъл на продукта 

 
 
За контакти 
Хайкад Инфотех ООД, Генерален представител на 
фирма Dassault Systemes и продуктите CATIA, 
ENOVIA Smarteam в България 
 
Ул. „ Мария Кюри“ 1А 
4000 Пловдив 
Ел. поща: contact@haycad-infotech.bg 
Тел. 032 /9409472 


