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SCOOR MET DE JUISTE CAD & PLM TACTIEK
Excelleren in productontwikkeling.
De definitie van tactiek luidt als volgt: goed doordacht te werk gaan om een doel te bereiken.
Met een duidelijke visie, een weldoordacht plan en de juiste tools slaagt u erin excellente
producten te ontwikkelen.
Tijdens het jaarlijks SAVACO CAD & PLM event gaan we hier graag dieper op in. Ontdek op 26
juni 2014 hoe u samen met uw team kan scoren bij het bedenken, ontwerpen en produceren
van winnende producten. We verwachten u alvast in ons Stade de Savaco!

5 TACTISCHE REDENEN OM ER BIJ TE ZIJN
1. Twee nieuwe PTC talenten maken hun debuut! Kom als één van de eersten meer te
weten over alle nieuwigheden van Creo 3 en Creo Elements/Direct 19.
2. U krijgt een mooi keuzemenu voorgeschoteld met tal van kwalitatieve CAD & PLM
infosessies. Zo doet u zeker inspiratie op om het productontwikkelingsproces van uw
bedrijf nog verder te verbeteren. Hierbij zorgen de SAVACO (technical) experts zowel
voor tactisch theoretische inzichten als praktische hands-on tips & tricks.
3. Verschillende SAVACO klanten komen aan het woord en een aantal best practices
worden toegelicht. Zo krijgt u o.a. het volledige productontwikkelingsverhaal – van
idee tot productie – van metaalconstructiebedrijf Engicon. Ook GeoSea komt
demonstreren hoe zij hun modellen analyseren, evalueren en simuleren doorheen
hun ontwerpproces.
4. You’ll never walk alone… U ontmoet gelijkgestemden, productontwikkelaars – van
ontwerpers t.e.m. managers – met wie u volop ideeën en ervaringen kan uitwisselen.
Dit event is dus dé plaats om te verbroederen en uw netwerk verder uit te breiden.
5. Op het Samba-pavillion kan u live demonstraties zien. Laat u daarnaast ook
verrassen door tal van ’surprise acts’ en maak kans op prachtige prijzen. Een
spontaan vreugdedansje is nooit veraf!
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PROGRAMMA
12u-13u30: Ontvangst met feestelijke dosis hapjes & drankjes + Samba-Pavilion
13u30-13u40: Verwelkoming door CEO SAVACO Rik Vandemoortele

13u40-14u00: Plenaire sessie – PTC spreker
7 tactische richtlijnen van PTC om te excelleren in productontwikkeling
Kernwoorden:
PTC visie & strategie – 7 krachten – globale productontwikkeling – innovatie overal – the
internet of things – PTC CEO Jim Hepplemann – …
Korte inhoud:
Tijdens deze sessie krijgt u het laatste PTC CAD & PLM nieuws te horen. U komt ook meer te
weten over de concrete toekomstplannen van PTC. Wat zijn de ‘next steps’ op vlak van
productontwikkeling? Wat is de juiste tactiek bij het verder laten ‘samen spelen’ van CAD &
PLM binnen uw bedrijfsprocessen? En wat zal hiervan de impact zijn op uw dagdagelijks
gebruik van deze ontwerpsoftware? Tijdens deze sessie komt u te weten hoe PTC u vandaag en
morgen kan helpen om te blijven excelleren in het ontwerpen van ‘scorende’ producten.

14u-15u: Parallelle sessies (deel 1) – SAVACO sprekers
SESSIE 1A – Creo Parametric 3.0 scoort en laat scoren. Supporters weten waarom!
Kernwoorden:
Creo Parametric – Versie 3.0 – Concept exploratie – 400 user enhancements – Parametrisch
freestylen – Multi-CAD – …
Korte inhoud:
Al jaar en dag zijn er in het CAD-landschap wereldwijd duizenden fans van PTC Creo Parametric
(voorheen Pro/ENGINEER). Een nieuwe release zorgt dan ook voor de nodige opwinding.
Ontdek in deze sessie de verbeterde maar ook volledig nieuwe tactieken die Creo 3.0 in huis
heeft om als ontwerper zelf te scoren en anderen te laten scoren.

3

SESSIE 1B – Kwalificeer u voor de volgende ronde met Creo Elements Direct 19.0
Keywords:
Creo Elements Direct Modeling – Versie 19 – Model Manager – Flexibel ontwerpen – MultiCAD – CoCreate – Modeling integratie in Creo suite – …
Korte inhoud:
De volgende ronde halen in een tornooi drijft het team steeds een trapje hoger. PTC Creo
Elements Direct Modeling evolueert ook op deze manier verder: versie 19 zal u helpen om de
uitdagingen die u vandaag hebt het hoofd te bieden, en we kijken nog verder vooruit: hoe
wordt Creo Elements direct verder geïntegreerd in de Creo suite zodat alle spelers één winning
team vormen.

15u-15u30: Pauze + Samba-Pavilion

15u30-16u15: Parallelle sessies (deel 2) – SAVACO sprekers (i.s.m. klanten)
SESSIE 2A – Analyseer vroeg en stuur direct bij met Mechanism Design en Creo Simulate.
Keywords:
Creo Simulate – Klantgetuigenis GeoSea – Creo Mechanism Design & Dynamics –
Bewegingsanalyses – Sterkteberekeningen – …
Inhoud:
Vroeger kon de coach pas na de match analyseren of de
gebruikte tactieken gewerkt hebben. De dag van vandaag
kan hij tijdens de match al replays bekijken en de tactieken
aanpassen en verbeteren. Ook in de wereld van
productontwerp zijn analyses een vitaal onderdeel van het
ontwerp. Bewegingsanalyses en sterkteberekeningen zijn in
veel tekenkamers meer een regel dan een uitzondering
geworden. In deze sessie vertellen SAVACO-klanten u hoe
bewegingsanalyses en simulaties met behulp van Creo
hebben bijgedragen tot het flexibel en ‘in real time’
verbeteren van de kwaliteit van hun productontwerp.
www.deme-group.com/geosea
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SESSIE 2B – Het gevecht om DE stukkenlijst met Windchill PLM als spelverdeler
Kernwoorden:
Associatieve Service BOM – Spare part manual – Windchill Service Information Solution –
Creo Illustrate – Arbortext publisher – Wisselstukkenlijst – wisselstukkenboek – …
Inhoud:
Is uw productontwikkelingsproces beperkt tot de spelers van de ontwerpafdeling? En heeft de
productie- of serviceafdeling een eigen ploeg? Of zijn jullie samen één winning team dat elk
jaar weer meedoet voor de titel? Ontdek tijdens deze sessie hoe uw bedrijf kan winnen door
door de Bill of Material van manufacturing en serviceafdelingen naadloos te integreren met
die van de ontwerpafdeling. Niet alleen engineering kan efficiënter werken door het inzetten
van Windchill PLM, maar ook de rest van uw organisatie.
16u15-17u00: Parallelle sessies (deel 3) – SAVACO sprekers
SESSIE 3A – Kleine tactische ingrepen met grote gevolgen. Product Design Automation via
Creo Parametric
Kernwoorden:
CAD automatisatie – Master model – Varianten afleiden – Ontvouwingen exporteren –
Slimme bouwblokken – Modulaire producten – PTC Creo Parametric – Advanced Assembly
Extension – Advanced Framework Extension – SmartAssembly – …
Inhoud:
Dankzij slimme automatisering binnen de ontwerpafdeling kan het ontwikkelproces gevoelig
versneld worden. Klanten willen steeds sneller een ‘custom made’ product geleverd krijgen. In
een sterk concurrentiële omgeving is het een noodzaak om snel op vragen in te spelen door
snel varianten af te leiden. En door alle stappen zonder toegevoegde waarde te automatiseren,
krijgt het R&D-team meer tijd om te doen waar ze echt goed in zijn: ontwerpen en innoveren!
Tijdens deze sessie worden u een aantal best practices voorgelegd die aantonen hoe bedrijven
productautomatisaties in de praktijk doorvoeren.

5

SESSIE 3B – Overal innoveren dankzij grensoverschrijdend samenwerken
Kernwoorden:
Samenwerken met (interne) klanten en leveranciers – Multi-site – Product informatie delen
en hergebruiken – Bescherming intellectueel eigendom – Co-engineering – …
Inhoud:
De wereld wordt kleiner als je groter wordt. Meer en meer moet dan ook worden
samengewerkt over de grenzen heen. Teamwork is essentieel, zowel binnen als buiten uw
bedrijf. De voordelen zijn enorm, de uitdagingen soms ook … Sloop de muren tussen de
afdelingen binnen uw bedrijf. Stel de juiste product informatie ter beschikking, zowel intern als
extern, zonder al uw geheimen prijs te geven. Tijdens deze sessie leert u meer over het gebruik
van uw bestaande PLM tools om uw tactisch aanvalsplan met succes uit te rollen.

17u00-17u30: Plenaire sessie – klantgetuigenis Engicon/Geldof
Klantgetuigenis Engicon – Integrated Steel Solutions

www.engicon.be

17u30-17u45: Slot en prijsuitreiking
17u45-19u30: Drink & netwerking, Samba-Pavilion
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VRAGEN? SUGGESTIES?
Neem contact op met SAVACO:
Stijn Vandebuerie
 stijn.vandebuerie@savaco.com
 056/26.03.04
www.savaco.com
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