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Bună ziua!
 
Vă invităm să urmăriți două seminarii online
gratuite, în direct.

1) Eliminați problemele de fabricație cu
ajutorul CAM350/DFMStream

Dacă verificați proiectul PCB pentru probleme
potențiale de fabricație, înainte de a-l trimite

la producător, veți elimina rapid majoritatea defectelor care, altfel, vor ține în loc producția și
vor genera iterații consumatoare de timp între dumneavoastră și producător.

2) Generați și actualizați automat, cu Blueprint, desenele și instrucțiunile pentru
producție

Există o metodă care ușurează procedura greoaie de creare a desenelor pentru producție.
Această metodă nu doar economisește timp, ci și simplifică transferul informației către
producător. Aflați cum Blueprint schimbă procesul de creare, actualizare și utilizare a
documentației pentru producție.

În ambele sesiuni, veți descoperi și noutățile aduse de versiunea 2018 a programelor,
versiune lansată recent.
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PRODUCȚIA PCB: verificarea proiectului și crearea automată a desenelor de
asamblare

 

 

 

 

 

marți, 26 februarie, la ora 16:00
EET

Webinar CAM350 / DFMStream
 

ÎNSCRIERE

 

   

miercuri, 27 februarie, la ora
16:00 EET

Webinar Blueprint
 

ÎNSCRIERE

 

  

Găsiţi pe site-ul nostru lista cursurilor publice programate în

https://login.mailingwork.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/693
http://www.trias-micro.com/
https://www.downstreamtech.com/dfmstream-webinar.php
https://www.downstreamtech.com/blueprint-webinar.php
https://trias-mikro.de/en/training/


 

Găsiţi pe site-ul nostru lista cursurilor publice programate în
următoarele luni.
Putem organiza astfel de cursuri și la sediul clientului – luaţi
legătura cu noi pentru a discuta cerinţele dumneavoastră!

Cu stimă,
Mircea Slănină
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+40-332-44 01 49

info@trias-micro.com
 

Follow us:      

 
 

 

 
You would like to forward our newsletter to colleagues or friends?
Please click here include a personal greeting and send >>
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