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   IPL Solutions 
Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM – Dassault Systemes S.A. 
Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych inżynierów, 
pracujących od wielu lat z systemem CATIA. Program szkoleń obejmuje różne etapy powstawania pro-
duktu i różne poziomy zaawansowania. 

Dysponujemy zespołem doświadczonych instruktorów z których każdy ma odpowiednie przygotowanie me-

rytoryczne oraz wieloletnie doświadczenie szkoleniowe. Nasi trenerzy są certyfikowani przez Dassault Sys-
temes na poziomach Specialist oraz Expert.

Szkolenia prowadzone przez naszych trenerów dadzą Państwu nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu funk-

cjonalności oprogramowania, lecz również wskażą praktyczne podejście do projektowania w systemach 

CATIA V5 / V6. Szkolenia bazują na materiałach edukacyjnych Dassault Systemes uzupełnionych dodat-

kowo o materiały edukacyjne i praktyczne przez IPL Solutions. 

Nasze materiały szkoleniowe są przygotowane w języku polskim, lecz na życzenie klienta możemy udostęp-

nić wersję anglojęzyczną ćwiczeń oraz materiałów teoretycznych.

Szkolenia mogą odbywać się w naszej siedzibie w Raciborzu lub w siedzibie klienta, gdzie możemy dostar-

czyć własny sprzęt i licencje na czas szkolenia.

Szkolenia bazują na materiałach edukacyjnych Dassault Systemes uzupełnionych dodatkowo o materiały 

edukacyjne i praktyczne opracowane przez IPL Solutions.



Nasza oferta 
SZKOLENIOwa

SzKOLEnIE PODSTAwOwE /5 DNI/

Głównym celem szkolenia jest przekazanie fundamen-

talnych podstaw pracy w systemach CATIA V5 / V6. 

Szkolenie obejmuje moduły powierzchniowe i bryło-

we, generowanie złożeń i dokumentacji płaskiej i jest 

przeznaczone dla osób, które zaczynają pracę z sys-

temem jak i dla użytkowników którzy chcą uzupełnić 

swoje wiadomości.

SzKOLEnIE zAAwAnSOwAnE 
/5 DNI/

Podczas tego szkolenia użytkownicy pozna-

ją techniki zaawansowanego modelowania 

bryłowo-powierzchniowego, parametryzację, 

pracę na dużych złożeniach oraz standaryza-

cję rysunku płaskiego. Jest ono  przeznaczone 

dla użytkowników już pracujących w systemie  

CATIA V5 / V6, chcących rozwinąć swoje 

umiejętności modelowania hybrydowego.

MIGrACjA V5/V6 /2 DNI/

Na tym szkoleniu użytkownicy systemu V5 po-

znają zasady pracy na platformie V6. Pod-

czas zajęć użytkownicy poznają wszystkie no-

wości, które pojawiają się w systemie CATIA 
V6 (praca z plikami, modelowanie bryłowo-

-powierzchniowe). Szkolenie jest przeznaczone 

dla doświadczonych użytkowników CATIA V5..



MODELOwAnIE ELEMEnTów 
bLASzAnyCh /1 DZIEŃ/

Na tym szkoleniu przedstawiane są zagadnienia 

z modułu Generative Sheetmetal Design, czyli 

metodyki pracy z elementami blaszanymi: definio-

wanie parametrów blachy, widoki rozwinięte, prze-

tłoczenia, gięcia, dokumentacja płaska.

KOnSTruKCjE z PrOfILI 
znOrMALIzOwAnyCh  
/1 DZIEŃ/

Szkolenie obejmuje zagadnienia z modułu 

Structure Design w skład którego wcho-

dzą: tworzenie siatki, użycie elementów stan-

dardowych (ceowniki, teowniki), operacje na 

kształtownikach (docięcia).

nAPrAwA POwIErzChnI /1 DZIEŃ/

Na szkoleniu przedstawiane są techniki naprawy 

elementów powierzchniowych, które zostały uszko-

dzone np. podczas operacji importowania modelu 

z innych środowisk. Szkolenie przeprowadzone jest 

w module healing Assistant. 

MODELOwAnIE POwIErzChnI 
SwObODnyCh /1 DZIEŃ/

Na szkoleniu z modelowania powierzchnio-

wego użytkownik pozna zasady pracy z ele-

mentami swobodnymi i ich modyfikacjami. 

wytłumaczone zostaną reguły obowiązujące 

podczas użytkowania modułu freeStyle.



SyMuLACjE KInEMATyCznE /1 DZIEŃ/

Podczas tego szkolenia, użytkownik za-

pozna się z zasadami tworzenia łań-

cuchów kinematycznych, więzami oraz 

dynamicznymi symulacjami zaprojekto-

wanych układów. 

AnALIzA I SynTEzA PrODuKTu 
/1 DZIEŃ/

Użytkownikowi zostaną przedstawione na-

rzędzia z grupy DMu (Digital Mock-up), 
które umożliwiają przeanalizowanie dużych 

złożeń w celu wyeliminowania potencjal-

nych błędów (zaawansowane przekroje, 

analiza kolizji, adnotacje).

DOKUMENTACJA PŁASKA  
/1 DZIEŃ/

w trakcie tego kursu użytkownik 

zapozna się z tworzeniem własnych 

tabel, rzutów, przekrojów, oraz kła-

dów pojedynczych detali i złożeń. 

Przedstawione zostanie tworzenie 

zaawansowanych list materiałowych 

BOM, własnych scen oraz kompo-

nentów i symboli 2D z zapisem do 

bibliotek jako wyróżników dokumentacji.

IMAGInE AnD ShAPE /1 DZIEŃ/

To szkolenie obejmuje tematykę projektowa-

nia produktu z użyciem swobodnego mode-

lowania w module Imagine and Shape. 

Użytkownik za pomocą prymitywów tworzy 

kształty, które w przystępny sposób za po-

mocą modyfikacji punktów kontrolnych, linii 



lub całych powierzchni może modyfikować.

zAAwAnSOwAny rEnDErInG 
/1 DZIEŃ/

Szkolenie przedstawia dostępne techniki ren-

derowania w systemie CATIA V5 / V6. Na 

szkoleniu będzie poruszana tematyka scenerii, 

materiałów (wraz z właściwościami materia-

łów), światła, kamer i cieni.

ANAlizA wyTrzyMAŁOśCiOwA /2 DNI/

Na szkoleniu zostaną przedstawione rodzaje ob-

ciążeń, definiowanie relacji pomiędzy elemen-

tami, zagadnienia tworzenia siatki oraz lokalnej 

jej modyfikacji, a także weryfikacja wykonanych 

obliczeń i analiza rezultatów.

iNżyNiEriA ODwrOTNA  
/1 DZIEŃ/

Uczestnik szkolenia pozna metody importo-

wania chmury punktów do systemu CATIA 
V5 / V6 oraz dostępne narzędzia do uzyska-

nia geometrii powierzchniowej bazującej na 

zaimportowanej chmurze.

ObróbKA nC: PODSTAwy  
I frEzOwAnIE 3-OSIOwE /4 DNI/

Na podstawowym szkoleniu z obróbki nC 

użytkownik poznaje infrastrukturę procesów 

nC oraz zagadnienia frezowania 3-osio-

wego. Dodatkowe zagadnienia: symulacja 

pracy narzędzia, definicja narzędzi, weryfi-



kacja ścieżki narzędzia.

ObróbKA nC: zAAwAnSOwAnA  
ObróbKA 3-OSIOwA /2 DNI/

Uczestnik tego szkolenia pozna zaawansowane techniki 

obróbki 3-osiowej: definiowanie i użycie szablonów pro-

cesów technologicznych, obróbka symetrycznych detali, 

procedury sprawdzające.

ObróbKA nC: TOCzEnIE /1 DZIEŃ/

Na szkoleniu dotyczącym toczenia uczestnicy poznają cy-

kle obróbki zgrubnej i wykańczającej, toczenie gwintów, 

toczenie „swobodne”. Dodatkowo poruszone sa zagad-

nienia zwiazane z narzedziami i oprawkami: zarzadzanie, 

tworzenie własnego narzędzia i jego zapis do katalogu 

w celu ponownego użycia.

ObróbKA nC: ObróbKA w 5 OSIACh  
/1 DZIEŃ/

Podczas tego jednodniowego szkolenia użytkownik po-

znaje szerokie możliwości systemu CATIA V5/V6 w za-

kresie obróbki 5-osiowej. wymagana jest znajomość 

środowiska nC Infrastructure oraz operacji frezowania 

3-osiowego.

ZOBacZ PEłNą OfERTę Na www.IPLSOLuTIOnS.PL
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