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Dear Sir or Madam,
 
Echipele care caută software ușor de folosit și
simplu de con�gurat, pentru proiectarea
cablajelor electrice, găsesc în VeSys soluția ideală.
Proiectarea schemei electrice și de�nirea
cablajelor sunt integrate în același mediu de
proiectare, astfel că actualizarea datelor se face
automat.

Principalele avantaje:

• Diagrame inteligente ce pot � a�șate în stiluri diverse
• Calcularea automata a datelor pentru producție: lista de materiale, desenele pentru masa de
asamblare (”formboard”), tabele cu conectori, �re și joncțiuni
• Interfețe automate cu software de proiectare 3D MCAD
• Acces la module software suplimentare și la platforma Capital, atunci când nevoile de proiectare
devin mai complexe

Cu stimă,

Mircea Slănină
TRIAS microelectronics
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  Proiectarea cablajelor electrice cu VeSys   Vezi video  

 

 

TRIAS microelectronics
Furnizor de soluții software pentru proiectarea electronică
asistată den calculator și pentru managementul ciclului de
viață, din anul 2006.

Vă ajutăm să reduceți timpul de proiectare, să îmbunătățiți
calitatea și să creșteți fiabilitatea.

PCB | FPGA & ASIC | Electrical systems & wire harness
design | ALM

Mergem împreună pe calea digitalizării!
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You would like to forward our newsletter to colleagues or friends?
Please click here include a personal greeting and send >>
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