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A 1993-ban alapított S&T

2003 óta tőzsdén jegyzett 

vállalat.

25
4400

VEZETŐ REGIONÁLIS SZOLGÁLTATÓ
a teljes körű tanácsadás, az outsourcing,

a rendszerintegráció

és IT szolgáltatások területén.
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A SZAKÉRTŐ IT MEGOLDÁSSZÁLLÍTÓ



Az S&T Csoport magyarországi leányvállalataként

egyszerre építhet 25 éves helyismeretére, a Csoport 

erejére és szakembergárdájára.

~20 MRD FT

260
ALKALMA ZOT T

+ 75%
SZAKÉRTŐ

S&T MAGYARORSZÁG

2017-HEZ KÉPEST

+33%



S&T Consulting Hungary Kft.

Integrátori szerepben az ipari digitalizációban
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IT Hálózat

IT Biztonságtechnika 

Data Center és IT 

Platform megoldások

Nagyvállalati mobilitás

Cloud és Hybrid Cloud 

megoldások

WE CREATE 

VALUES

ERP és üzleti konzultáció

Ügyféltámogatás és outsource

CAD / CAM / CAE

Manufacturing Execution System (MES)

Industrial Internet of 

Things (IIoT)

Product Lifecycle 

Management (PLM)

Gyár és robot szimuláció

Augmented Reality

Végeselemes szimuláció



Vezető pozíció a magyar 

csúcskategóriás CAD/CAM/CAE/PLM piacon
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Professzionális PLM/CAD/CAM/CAE megoldás szállító 1993 óta 

Creo: vezető integrált CAD/CAM/CAE rendszer Magyarországon 

Windchill: vezető PLM technológia Magyarországon

ThingWorx: No. 1 ipari IoT platform világszerte

Mérnökök ezrei alkalmazzák CAD/CAM/PLM technológiáinkat



PTC referenciák
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High Tech
Fogyasztói 
termékek

Egészségügyi 
berendezések

Űr és hadiipar Járműipar Ipari berendezések

http://www.lockheedmartin.com/index.html
http://www.baesystems.com/index.htm
http://www.gsk.com/index.htm
http://www.abb.com/global/abbzh/abbzh251.nsf!OpenDatabase&mt=&l=us


Creo gépészeti CAD

Ipar 4.0 kihívásokra optimálva
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Integrált, asszociatív rendszer 
a tervezéstől a gyártásig

• Ipari formatervezés

• Komplex modellek, 
lemezek

• Nagy összeállítások

• Vázszerkezetek

• Karosszéria elemek

• Szerszámok

• Csövek és kábelek, 
létesítmények 

• Szerkezeti, hőtechnikai, 
dinamikai és kifáradási 
analízis

• Ergonómiai szimuláció

• NC technológia stb. 

Magyarország No 1. csúcskategóriás CAD/CAM/CAE rendszere



Az okos termékfejlesztés jövője

9

Design for 
Connectivity 
& IoT

Design for 
Additive 
Manufacturing

Augmented 
Reality

Model Based 
Definition (MBD)

Vezető CAD 
képességek

Design Smarter



Windchill: az első IoT ready PLM megoldás

MCAD, ECAD, ALM, SLM, Manufacturing
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- Csoportmunka

- Adatmegosztás

- Navigate: új IoT alapú adat gerinc

- IoT adatok kezelése

- MCAD, ECAD és irodai dokumentumok 

kezelése

- ALM: beágyazott szoftverek kezelése

- Projekt menedzsment

- Asszociatív BOM menedzsment: EBOM, 

MBOM, SBOM

- Egységes változásmenedzsment

- Egységes vizualizáció

- Folyamat automatizálás



Új, rugalmas és skálázható PLM csomagrendszer
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Navigate – ThingWorx alapú applikációk

Szerepkör alapú, egyedi alkalmazások
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A munkakörnek és a feladatnak megfelelő adat-hozzáférés és -módosítás

• Windchill PLM adatainak elérése

• Több szereplő bevonása a termékfejlesztésbe
• Az érdekeltek testreszabott PLM adathozzáférése

• Intuitív használat, azonnali eredmények
• Zéró betanulást igényel

• Egyedi igények szerint fejleszthető
• könnyen illeszthető egyedi alkalmazások; 

kapcsolat más rendszerekhez

• Middleware
• Átjáró a különböző üzleti szoftverek között

• IT rendszerek szigetszerű működésének megszüntetése



A BMW a Windchill PLM és ThingWorx Navigate

rendszerrel modernizálja jármű programját 
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“Büszkék vagyunk rá, hogy segíthetünk a BMW Group 
világklasszis járműveinek tervezési és gyártási 
hatékonyságának javításában.”



Szimulációs megoldásaink
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Creo Simulation (Mechanica)

Mérnökorientált haladó szimuláció 

Altair HyperWorks

Átfogó megoldás specialistáknak

Moldex3D/eDesign

Valódi 3D-s fröccsöntő szimulációs CAE 

szoftver, elérhető áron

MAGMA

A világ elsőszámú öntészeti szimulációs szoftvere

szimulációs szolgáltatást vállalunk



Altair megoldások
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Multiphysics analízis és optimalizáció

Szilárdsági

analízis

Gyártási

szimulációk

Mozgás

analízis
Áramlástan

Hőtani

Analízis

Törés, 

biztonság, 

ütközés és

robbanás

Mágneses tér



Megoldásaink a gyártás területén
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Creo NC 

Változáskövető, integrált CAM

Esprit

Önálló, CAD független CAM megoldás

az alkatrészgyártás specialistája

a szerszámgépgyártók ajánlásával

NCG CAM

Prémium kategóriás, önálló HSM CAM

rendszer szerszámgyártóknak

CIMCO DNC és MDC megoldások 

CNC gépek távvezérelt programellátása, 

és állapotfelügyelet



Additív gyártás

Új műszaki megoldások és tömegcsökkentés
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• A Creo-val már eleve 
a 3D nyomtatást szem 
előtt tartva 
tervezhetünk 

• 2,5D-s, tér és felületi 
rácsozat

• Egyen- vagy változó 
elemméretű és 
sűrűségű rács

• Optimalizálás

• Stratasys, 3D Systems, 
Materialize támogatás

• Polimer és 
fémnyomtatás

A megoldás: Creo Additive Manufacturing



Modern gyár és robot szimulációs megoldás

Visual Components
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Mérföldkövek

• Alapítva 1999-ben

• 2016: megjelent az új generációs Visual 

Components 4.0

• 2017: a KUKA felvásárolta a céget

• A fejlesztés a KUKA berkeiben folyik tovább, 

de megtartva az önálló márkanevet

A világ élenjáró cégei alkalmazzák a szoftvert



Modern gyár és robot szimuláció

Visual Components
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• Komplett gyárak 

tervezése, szimulációja 

villámgyorsan

• Logisztikai tervezés

• 2000+ robot, és 

gyártóberendezés készen

• Értékáram optimalizálás

• Off-line robot 

programozás

• Gyors betanulás

• Megfizethető

• Hatékony sales eszköz

• VR és 3D Pdf export



MES Pharis – kész megoldás azonnal

Gyártástámogatás a régiónkra szabva
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• A MES Pharis Csehország piacvezető 

Manufacturing Execution System 

(MES) rendszere

• Tökéletesen ismerik a régió igényeit

• Kifinomult, de megfizethető

• Magyar felhasználói felülettel

• Gyártás tervezés és ütemezés

• Gyártási logisztika

• OEE, KPI és minőségbiztosítás

• Gyártási adatok valós idejű 

monitorozása

• ERP, PLM kapcsolat
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Termeléstervezés 
és ütemezés

Termelés logisztika, 
Kanban

Valós idejű monitorozás és 
termelésvizualizáció

Központi vezérlőprogram 
kezelés

AdatgyűjtésRiasztási és eszkalációs 
rendszer

Folyamat felügyelet, on-line 
munka-visszaigazolás

Öntőszerszám kezelés 
és karbantartás

Minőségmenedzsment, 
Riportok és KPI

– gyártástámogató rendszer



Elkezdődött a 4. ipari forradalom

Ipari digitalizáció mindenhol
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Need resized image

A FIZIKAI és a DIGITÁLIS

világ konvergál



Akadályok az IIoT megvalósítása útjában
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Az IoT még újdonság 

és nem tudjuk 

hogyan kezdjünk 

hozzá

Megtalálni a 

megfelelő 

munkatársakat, 

akik egészében 

átlátják 

Az előre nem 

látott fenntartási 

és fejlesztési 

költségek, melyek 

egy csináld magad 

platformot 

kísérnek

A jövőbeli igények 

előrelátásának 

hiánya

Egy app-ot

létrehoztunk, de 

hogyan skálázzuk 

tovább



ThingWorx Industrial Internet of Thing (IIoT) 

A világ No. 1 IIoT platformja.
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• Kapcsolódás 
eszközökhöz

• Natív és 3rd party 
eszköz felhő 
támogatás

• Protokol adapterek

• Kepware kapcsolódás 
ipari gépekhez

Kapcsolódás Létrehozás Elemzés Tapasztalás Megosztás

• Gyors, „Drag&Drop” 
fejlesztési környezet

• Web és mobil app készítő

• ThingBuilder AR 
élmények készítéséhez

• Kezelési segédprogramok

• Kapcsolatok nagyvállalati 
rendszerekhez

• Valós idejű minta és 
anomália detektálás

• Szimuláció és analízis

• BIG Data

• Machine Learning

• Automatizált előrejelzés

• Szabályok és riasztások

• Vuforia SDK augmented 
reality készítéséhez

• „Dolgok” böngészése és 
felfedezése a
ThingBrowser-en és
Server-en keresztül

• DevZone

• ThingWorx Marketplace

• ThingWorx közösségi 
oldal

• LiveWorx – az ipar 
elsőszámú IoT
rendezvénye



Az igazi Digital Twin – ThingWorx technológiával

Smart Connected Products
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• Ikerpárok: digitális és 

fizikai prototípusok 

• Fejlesztés szenzorokból 

származó valós idejű 

adatok alapján –

feltételezések helyett

• Statisztikailag értékelt 

adattömeg – Big Data 

Analysis

• Design for Connectivity

• Sokkal jobb termékek 

gyorsabban



Valós gyártási adatok villámgyorsan

Smart Connected Operations
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• Gyártási adatok valós 

időben 

• Gyorsan bevezethetők

• Eredmények azonnal

• Nem kell leváltani  a 

meglévő technológiákat

• Régi gépekből is 

kinyerhetők az adatok

• Bármilyen IT eszközzel 

összekapcsolhatók

360 fokos kép a teljes gyártásról



Szervizfolyamatok ThingWorx IoT technológiával –

Smart Connected Service

31

• Távdiagnosztika és 
karbantartás

• Prediktív szervizelés 
nem tervezett leállások 
megelőzésére

• Az ember – gép 
kommunikáció új szintje

• Augmented Reality (AR) 
intenzív alkalmazása

• Szervizbevételek 
növelése

• Új szolgáltatás: Machine
as a Service (MaaS)



Prediktív karbantartással csökkentették a 

nem tervezett leállásokat – Tier 1 beszállító
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24 órával előre riasztanak, 91%-os
pontosággal



Az Augmented Reality főbb 

alkalmazási lehetőségei
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A fizikai világ kiegészítése 

digitális réteggel és 

információkkal :

• IoT adat

• Digitális modellek

• Külső rendszerek adatai

• Üzleti szoftverek (pl. SAP) adatai

Felhasználók betanítása, 

instruálása feladatok elvégzésére 

digitális utasításokkal és valós 

idejű távoli szakértői tanáccsal

• Valós idejű tudás transzfer

• Digitális, vizuális utasítások 

lépésről-lépésre

Vizualizáció Betanítás / instrukciók

Digitális grafika manipulációja 

AR interfészern keresztül

• A termék kontrollok 

kiterjesztése 

• Digitális tervek változtatása

Interakció
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VIZUALIZÁCIÓ - TERMÉKFEJLESZTÉS

A Ford AR-t használ, hogy a 
tervező mérnökök gyorsan 

hozhassanak létre 
változásokat. Ez lehetővé teszi, 

hogy mérnökök a meglévő 

fizikai jármű környezetében 
láthassák a változtatások 

eredményeit, ahelyett hogy a 
hagyományos agyagmodellt 

használnák.

Értékteremtés
• A változtatások áttekintése, 

jóváhagyása hetekről 

napokra zsugorodik.



Caterpillar megreformálja a 
szervíztechnológia szolgáltatásait 
Augmented Reality-vel és virtuális 
valósággal kiegészített Industrial 
Internet of Things (IIoT) technológiával.

IoT és AR stratégia
“Komplett bányákhoz kapcsolódunk és 
a másodpercek töredéke alatt be 

tudunk avatkozni távolról. Most az 

embereket és termékeket akarjuk 
elérhetővé tenni.”

Terri Lewis, 
Digital and Technology Director

Caterpillar
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INSTRUKCIÓK SZERVIZ TECHNIKUSOKNAK
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A WEMO lemezgyártó gépsorán 
az operátor AR gesztusokat 
használ több gép egyidejű 
vezérléséhez és a műveletek 
közötti átkapcsoláshoz.

IoT és AR előnyök

• A fizikai interfészek lecserélése
• A vezérlőegységek 

testreszabása és szerepkör 

alapú nézetek
• Több rendszer kezelése 

egyszerre

AZ AR ÚJ SZINTRE EMELI A TERMÉK 
INTERAKCIÓT

40CONFIDENTIAL – NOT FOR DISTRIBUTION  - COPYRIGHT 2017 © MICHAEL E. PORTER AND JIM HEPPELMANN



BAE Systems - esettanulmány

Thingworx Augmented Reality + Hololens
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30-40%-kal hatékonyabb betanítás



Távsegítség – egy szervíztechnikus az 

egész flottát támogathatja távolról
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Köszönöm a figyelmet!
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www.snt.hu/ipar40
Nyirő Ferenc

ferenc.nyiro@snt.hu

S&T Consulting Hungary Kft.

mailto:ferenc.nyiro@snt.hu

