
GDPR a odhlášení 

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na CADfórum 2021, již osmnáctý ročník největší domácí CAD a
BIM konference pro konstruktéry, projektanty a manažery, zaměřené na výměnu praktických
zkušeností mezi uživateli řešení pro počítačové navrhovaní ve strojírenství a výrobním průmyslu,
stavebnictví a BIM technologií. Hlavním tématem akce s podtitulem "Stvořte cokoliv" je využití
CAD/CAM, BIM a PDM řešení v praxi.

Témata konference pokrývají praktické tipy k uplatnění současných trendů navrhování v praxi i vliv pandemie na způsob
práce projekčních a výrobních firem:

Stavebnictví 4.0
Připravte se na BIM mandát - koncepce BIM v ČR a SR
BIM v pozemních a liniových stavbách z pozice investora, architekta, projektanta a stavební realizace
automatizační nástroje projektování, BIM nástroje Autodesk, Arkance Systems a AGACAD
CDE, sdílení dat v Construction Cloudu, týmová spolupráce a koordinace, VR

Strojírenství 4.0
automatizace konstrukce a nabídkových procesů, konfigurátory, využití platformy Forge
aditivní výroba (3D tisk), generativní navrhování a CAM
správa a sdílení CAD dat, monitorovací nástroje ve výrobě, PLM procesy
kam směřuje vývoj konstrukčních nástrojů Autodesku - setkání s vývojáři z Autodesk Děčín

Odborná konference CADfórum 2021 se letos opět koná ve
dvoudenním formátu, s rozdělením na oblast stavebnictví
(BIM, tentokrát 1. den) a strojírenství (CAD/CAM, PDM a
PLM, 2. den). Konference se koná v úterý a ve středu
21.+ 22. září 2021 v hotelu Avanti v Brně.

Registrační poplatek na letošní CADfórum činí 1 000 Kč při
včasné registraci do 5. září. Registrace probíhá
prostřednictvím web stránek akce na adrese
konference.cadforum.cz, na kterých je k dispozici i
program, složení workshopů a další důležité informace.

Registrujte se, prosíme, nejpozději do 15. září.

Pořadatelem akce je společnost Arkance Systems (CAD
Studio). Po celou dobu konference budou k dispozici pro
vyzkoušení produkty partnerů konference, stanice s
aktuálními verzemi CAD a BIM softwaru, 3D tiskárny a
zařízení pro virtuální realitu i odborníci, připravení
zodpovědět veškeré dotazy.

V obou dnech akce můžete také vyhrát hodnotné ceny -
mj. 3D tiskárnu DeltiQ 2, dron MJI Mavic nebo profi
sluchátka Sennheiser.

>> REGISTRACE <<
Těšíme se na Vás!

 -- tým Arkance Systems
 

https://www.arkance-systems.cz/zpracovani-osobnich-udaju-gdpr
https://www.cadstudio.cz/odhlaseni
http://konference.cadforum.cz/?utm_source=news&utm_medium=e-mail&utm_campaign=mailing2
http://konference.cadforum.cz/?utm_source=news&utm_medium=e-mail&utm_campaign=mailing2
http://konference.cadforum.cz/

