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Топ 10 на новостите в SOLIDWORKS 2017 

На този линк бихте могли да видите десет демонстрационни видео клипа с едни от най-впечатляващите новости в последната 
версия на SOLIDWORKS. Те са създадени от SolidProfessor и съдържат субтитри, преведени на български език от екипа на ДиТра. 

Достъп до пълната гама от видео клипове на SolidProfessor за SOLIDWORKS притежават всички клиенти на ДиТра с абонаменти 
за обновяване и поддръжка на системата. 

Силна промоция на ДиТра в действие 

Добре познатата промоция отново е валидна до 
края на годината: купуваш SOLIDWORKS Premium с 
абонамент, плащайки само SOLIDWORKS Standard с 
абонамент за Premium. Спестявате 1/3 от цената. 

От обявяването на промоцията на сайта на ДиТра 
досега се възползваха три български фирми: 
водещият европейски производител на оловно-
кисели акумулаторни батерии Монбат АД, фирма 
С.И.Р.К. ЕООД от град Гурково, специализирана 

в изработката на уникални метални 
конструкции, и отдавнашният клиент на ДиТра 

Трейд Майстер ООД, предоставящ широк кръг 

инженерингови решения за машиностроенето. 

На 5 – 8-ми февруари в Los Angeles Convention Center 
SOLIDWORKS WORLD 2017 отново ще събере 
най-голямата общност в света на CAD 
технологиите. Сред участниците в събитието от 
екипа на ДиТра ще бъде и Пенко Ангелов. След 
множеството усвоени знания и натрупан опит в 
поддръжката на потребителите, миналата седмица 
Пенко се сдоби с двата най-престижни сертификата 
SOLIDWORKS Expert и SOLIDWORKS Elite, което ще 
го изведе на престижния подиум на събитието. 

На всяко издание на SOLIDWORKS WORLD се обявяват 10-те най-високо оценени идеи за подобрения в следващата версия на 
SOLIDWORKS. Българските инженери също биха могли да бъдат сред авторите на тези идеи и пряко да участват в развитието на 
водещата 3D CAD система. За целта всеки може да отиде на линка SOLIDWORKS World 2017 Top Ten List. Предложенията се 
приемат до 15 декември 2016, а от следващия ден започва гласуването за тях. Резултатите се обявяват публично на събитието. 

Интерес към 3D скенерите на CREAFORM  

Още с появата си в България на XVII-та среща на ДиТра 
в Правец и по време на пътуващите семинари стана 
ясно, че 3D скенерите на CREAFORM са обект на жив 
интерес от страна на нашите машиностроителни фирми. 
На демонстрациите на HandySCAN 700 инженерите бяха 
впечатлени от характеристиките този модерен 3D 
скенер и от възможностите, които неговото използване 
дава в процесите на инспекция и обратен инженеринг. 
Броени месеци след представянето на CREAFORM  у нас 
от ТехноЛогика, бяха закупени два от 3D скенера. 
Кърджалийската фирма ТЕКЛАС България АД се 
сдоби с HandySCAN 700, а ХПС Консулт ООД от 
Казичене закупи Gо!Scan 50. 

ДиТра ООД е фирма от групата ТехноЛогика с четвъртвековна история в областта на инженерното проектиране, производство и 
управление, с над 2000 реализирани CAD/CAM места на софтуера на Dassault Systemes SolidWorks Corp. и Delcam Ltd. в над 300 фирми и 
всички големи технически университети в България и Македония. С цялостната си дейност в помощ на машиностроителните 
предприятия, тя е водещият представител на бранша в региона. 

 

 

      

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

БЮЛЕТИН 
Съвременни 3D решения за инженерно проектиране, производство и управление 

Продуктите на Delcam станаха част от  
портфолиото на Autodesk Manufacturing 

На пътуващите си семинари ДиТра обяви вливането 
на продуктите на Delcam в портфолиото на Autodesk 
Manufacturing. Продуктите запазват основните си 
наименования: FeatureCAM, PowerMILL, PowerSHAPE, 
PowerINSPECT и ArtCAM, своята функционалност и 
потребителски интерфейс, но се преструктурират в 
три основни лицензионни нива: Standard, Premium и 
Ultimate. ДиТра продължава представителството си и 
всички ангажименти по поддръжката на клиентите. 

https://vimeo.com/channels/1164892
http://www.monbat.com/bg/
http://www.sirc.bg/
http://www.solidworks.com/
https://forum.solidworks.com/community/solidworks-world-2017-top-ten-list
http://www.teklas.com.tr/bu/
http://www.hps-bg.com/
http://www.ditra.bg
http://www.solidworks.com/
http://www.creaform3d.com/en
http://www.delcam.com
http://www.delcam.com

