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ISTORIC

MISIUNE

Fondat în anul 1991 de către un 
grup de ingineri de aviație, INAS 
S.A. a fost primul institut de cer- 
cetare și proiectare cu capital 
integral privat din țară în dome- 
niul ingineriei mecanice. 

Obiectivul nostru principal este 
de a ne păstra poziția de lider 
pe piața românească în ceea ce 
privește transferul de înaltă teh-
nologie în domeniul produselor 
software și al utilizării acestora 
în proiectare, analiză, simulări 
numerice și managementul in-
formatizat al producției.

INAS



EXPERIENÞÃ

PARTENERIAT

CALITATE

Prezentă pe piața de profil din România încă din anul 1991, 
INAS S.A. este astăzi unul dintre principalii furnizori de soluții 
CAD/CAM/ CAE/PLM și servicii conexe, pentru industria româ-
nească. Încă de la înființare, INAS s-a remarcat prin orientarea 
constantă către client și prin preocuparea de a introduce pe 
piață produse software complete și inovative care să răspundă 
celor mai exigente cerințe ale utilizatorilor săi.
Având o bogată experiență practică, acumulată ca urmare a 
colaborărilor cu parteneri de prestigiu atât din industria româ-
nească cât și din străinătate, INAS furnizează consultanță teh-
nică de specialitate în domeniul ingineresc, respectiv servicii de 
proiectare și analiză, pentru o gamă largă de domenii industria-
le, de la construcția de autovehicule și mașini grele la industria 
nucleară și apărare.

Am stabilit, implementat și menținem in continuare un Sistem de Management Integrat, asigurându-ne în perma-
nență de îmbunătățirea eficienței acestuia, în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001: 2008 și SR EN 
ISO 14001:2005. 
Ramânem preocupați de cunoașterea, înțelegerea și satisfacerea cerințelor curente și viitoare ale clienților noștri.

COMPETITIVITATE
Suntem o companie dinamică și flexibilă  
capabilă să răspundă prompt cerințelor 
clienților cu soluții moderne și eficiente  
de inginerie asistată. Produsele software 
performante, care împreună constituie un 
sistem informatic integrat și unitar, acope-
ră întreaga problematică din domeniul in-
gineriei concurente, pornind de la design, 
analiză și validare produs, pînă la fabricație. 
Aplicarea conceptului de prototip virtual 
conduce la scurtarea ciclului de concepe-
re-optimizare-testare, cu implicații impor-
tante asupra reducerii timpului și a costuri-
lor de realizare a produselor noi.

INAS

Principiul care stă la baza funcționării INAS este acela că lucrul în echipă, participarea interactivă la elaborarea 
proiectelor împreună cu clienții, este o condiție fundamentală pentru stabilirea unor relații de parteneriat benefice 
ambelor părți și de lungă durată.



PARTENER ANSYS DIN 1991

Înființată în 1970 sub denumirea de Swanson Analysis Systems Inc., 
ANSYS Inc. a cunoscut o dezvoltare rapidă în principal datorită cali-
tății excepționale a soluțiilor și serviciilor oferite dar și a strategiei 
pe termen lung de a dezvolta sau încorpora cât mai multe tehno-
logii de ultimă generație. Astfel, ANSYS oferă astăzi companiilor, 
institutelor de cercetare și universităților din întreaga lume o gamă 
completă de soluții de simulare ce abordează domenii variate de 
studiu: structural, termic, CFD (Computational Fluid Dynamics), 
FSI (Fluid Structure Interaction), electrostatic, electromagnetic la 
frecvență înaltă și joasă, electric, magnetic, dinamică explicită, de-
sign 'Six Sigma', etc.

ANSYS asigură flexibilitatea necesară implementării soluției ingi-
nerești potrivite la momentul potrivit, în cadrul procesului de pro-
iectare și dezvoltare a produselor. ANSYS oferă soluții optime de 
simulare pe platforme software performante dar ușor de învățat și 
utilizat, îmbunatățește timpul de dezvoltare al produselor și mini-
mizează costurile asociate realizării și garantării acestora.

Toate tehnologiile ANSYS sunt astăzi integrate în platforma 
Workbench, o interfață de lucru de ultimă generație ce permite 
scalabilitatea și interoperabilitatea completă a aplicațiilor, asigu-
rând astfel performanță și flexibilitate maximă fiecărui utilizator.

ANSYS Workbench integrează și instrumente avansate de modela-
re ce permit utilizatorilor să realizeze modele 3D de la cele mai sim-
ple până la cele mai complexe într-un timp foarte scurt. Utilizatorii 
au de asemenea posibilitatea de a importa geometria în format 
nativ din principalele sisteme CAD disponibile pe piață, legătura 
dintre acestea și ANSYS fiind bidirecțională. Platforma de lucru 
include de asemenea instrumente pentru discretizarea automată 
a modelului oferind în același timp utilizatorului accesul la instru-
mente performante pentru rafinarea manuală rapidă a rețelei de 
elemente în zonele de interes.



PARTENER ANSYS DIN 1991

Soluțiile ANSYS sunt împărțite în 4 grupe în funcție de domeniile de ana-
liză pe care le abordează:

Structural Mechanics – oferă acces la cele mai sigure și performante 
soluții FEA pentru dezvoltarea și optimizarea produselor. Include un set 
complet de tipuri de elemente liniare și neliniare, legi de material (de la 
oțel la cauciuc), precum și cel mai complet set de solvere existent pe pia-
ță, fiind astfel alegerea optimă pentru studiul celor mai complexe struc-
turi. Include de asemenea instrumente dedicate domeniului dinamicii 
explicite, cu aplicabilitate în studiul comportamentului dinamic neliniar 
al solidelor, fluidelor, gazelor și interacțiunii dintre acestea. În plus, aces-
te soluții oferă avantajul studierii în câmp cuplat: acustic, piezoelectric, 
termic-structural și termic-electric, dând utilizatorului posibilitatea înțe-
legerii efectului interacțiunii dintre solicitări asupra comportamentului 
structurii.

Fluid Dynamics – include două solvere consacrate în domeniul CFD – 
CFX și FLUENT, performanța lor fiind bazată pe combinația de tehno-
logii de vârf înglobate, care fac posibilă optimizarea tuturor aspectelor 
legate de dinamica curgerii fluidelor. Utilizatorul are așadar acces la in-
strumente flexibile și puternice pentru simulări de orice complexitate și 
la o gamă completă de modele fizice ce pot fi utilizate pentru un spec-
tru larg de aplicații, din diverse industrii, precum industria aerospațială, 
auto, chimică, electrică, biomedicală, petrolieră, etc.

Electromagnetics – include cele mai performante instrumente de anali- 
ză în domeniul electromagnetic la joasă și înaltă frecvență. Tehnologiile 
dedicate LF (Low Frequency) sunt utilizate cu precădere pentru mașini 
și echipamente electrice, circuite și echipamente electronice de înaltă 
performanță, precum și pentru o varietate de dispozitive electromeca-
nice. Soluțiile dedicate domeniului HF (High Frequency) ajută inginerii 
analiști să studieze și să valideze componentele de înaltă frecvență ce 
se găsesc în transmițătoarele și receptoarele sistemelor de comunicații, 
ca de exemplu în telefoanele mobile, WLAN, Bluetooth, radio, radar, dis-
pozitive wireless, WLL, LDMS și sistemele Satcom.

Multiphysics - este cel mai cuprinzător instrument pentru analize mul- 
tifizice existent pe piață, cu aplicabilitate în cele mai variate domenii, 
pornind de la dispozitive micro-electronice (MEMS) până la aplicații com-
plexe din industria energetică, transporturi sau biomecanică. Soluția per-
mite utilizatorului să combine efectul a două sau mai multe fenomene 
fizice (structural, termic, electric, magnetic, electromagnetic, electrosta-
tic, curgere fluide) astfel că are posibilitatea de a simula exact fenomene-
le din lumea reală, deci de a crea prototipuri virtuale de înaltă fidelitate.



PARTENER PTC DIN 1993

Soluțiile integrate CAD/CAM/CAE/PLM ale companiei PTC oferă funcționalități 
complete pentru toate etapele de dezvoltare a unui produs, de la concept 
pînă la lansare în producție și urmărire în exploatare, fiind accesibile oricărei 
companii indiferent de mărime. Toate aplicațiile sunt ușor de învățat și utilizat 
și răspund cerințelor indiferent de complexitatea produselor sau serviciilor, 
simplificând procesele asociate dezvoltării, fără a limita însă funcționalitățile 
și oferind capacitatea de a răspunde rapid oricăror cerințe.

CREO este o soluție completa CAD/CAM/CAE, ușor de utilizat dar puternică 
și flexibila și oferă un nivel de interoperabilitate fără precendent, companiile 
având astfel libertatea de a alege soluția care li se potrivește cel mai bine. 
Platforma include două soluții pentru modelare 3D - CREO Parametric, cea 
mai robustă și versatilă aplicație de modelare parametrizată existentă pe 
piață și CREO Direct, cea mai performantă aplicație de modelare directă, ce 
nu ține cont de parametri geometrici.

CREO Essentials, pachetul de bază pentru proiectare 3D parametrizată, 
include toate instrumentele necesare pentru crearea de piese, ansamble 
mecanice, secțiuni, desene de execuție, suprafețe, piese din tablă, transfer 
fișiere, analize calitative geometrice, conectivitate Web și oferă o moda-
litate simplă de extindere, prin modulele ce se pot adăuga pachetului de 
bază în funcție de cerințele fiecărui utilizator în parte. Cu noua tehnologie 
CREO United, soluția este compatibilă cu majoritatea instrumentelor 
CAD existente pe piață, permițând inclusiv schimbul asociativ de date.  
Creo Essentials, Creo Direct, Creo Simulate, Creo Layout, Creo Schematics, 
Creo View MCAD/ ECAD, Creo Sketch, Creo Illustrate și Creo Options Modeler 
sunt parte integrantă a suitei de aplicații PTC CREO.

Pentru procesele de manufacturare, CREO asigură integrarea procesului de 
prelucrare pe mașini CNC și control al calității chiar din faza de concept al 
produsului. Soluția CAM include un portofoliu complet pentru programa-
rea mașinilor CNC, cu capabilități pentru generarea automată a documen-
tației tehnologice pe faze și operații, verificări ale traiectoriilor, generării de 
post-procesori pentru orice tip de mașină cu comandă numerică, librărie 3D 
de scule, etc., totul cu păstrarea asociativității complete, bidirecționale, spe-
cifică tuturor aplicațiilor PTC.



PARTENER PTC DIN 1993

Mathcad este standardul recunoscut în realizarea, documentarea și 
lucrul colaborativ cu calcule inginerești, metode și algoritmi de calcul 
în proiectare. Spre deosebire de programele de calcul tabelar - unde 
ecuațiile sunt exprimate criptic iar conversia între sisteme de unități 
de măsură este de cele mai multe ori imposibilă, sau de limbajele de 
programare - accesibile îndeosebi programatorilor, Mathcad repre-
zintă o modalitate mult mai eficientă de efectuare și administrare a 
calculelor inginerești, acestea fiind ușor de realizat, înțeles, verificat, 
comunicat și urmărit logic.

Arbortext este soluția PTC pentru realizarea de ilustrații tehnice 
profesionale: cataloage de piese de schimb, manuale de asambla-
re, exploatare sau întreținere, etc. Ilustrațiile tehnice sunt cele care 
fac informația cuprinsă în astfel de publicații consistentă și în același 
timp inteligibilă tuturor, soluția contribuind la reducerea costurilor cu 
întreținerea și a erorilor apărute în exploatarea produselor, ajutând 
așadar la atingerea obiectivului declarat al oricărei companii - satis-
facția clienților.

Windchill este sistemul PLM (Product Lifecycle Management) al 
companiei PTC pentru managementul proceselor și al conținutului 
informațional propriu unei companii. Orice companie indiferent de 
domeniul în care activează – industrie, transporturi, științe ale vieții, 
etc. și indiferent de mărime, cunoaște dificultățile legate de adminis-
trarea proceselor și a informației despre produs. A devenit un fapt la 
fel de bine cunoscut, acela că succesul unei astfel de companii constă, 
printre altele, și în dezvoltarea și administrarea eficientă și corectă 
a unui capital informațional complex, care include: documentație de 
produs, documentație de service și documentație pentru diverse au-
torități de certificare sau reglementare. Windchill este soluția pentru 
a administra practic toata informația asociată produsului, pe toată 
durata de viață a acestuia.



PARTENER MAGMA DIN 1994

MAGMASOFT este cel mai performant instrument dedicat pro- 
iectării și analizei pieselor turnate și a tehnologiilor de realizare 
a acestora, conceput de către Institutul Metalurgic din Aachen 
în colaborare cu numeroase turnătorii de prestigiu din lume.

Aplicația se bazează pe metoda diferențelor finite astfel că prin 
discretizarea elementelor componente ale sistemului de turna- 
re se obțin informații importante cu privire la etapele de pro- 
iectare tehnică și de încercare a sistemului tehnic real, existând 
astfel posibilitatea de a modifica ușor și cu costuri minime para- 
metri constructivi și funcționali ai sistemului, precum și condiții- 
le impuse pentru încercări.

Pachetul de bază, MAGMAstandard, abordează turnarea gravi- 
tațională, atât pentru turnarea în forme temporare, cât și pen- 
tru turnarea în forme permanente. Include un modelator geo- 
metric, cu posibilități de generare a unor entități, cărora li se 
pot asocia diverse grupuri de materiale care compun sistemul 
de turnare. De asemenea, MAGMASOFT cuprinde o largă bază 
de date cu caracteristici termofizice reprezentative pentru toa- 
te grupele de materiale.

MAGMASOFT permite studierea tuturor proceselor de turna- 
re, astfel că include capabilități pentru simularea fenomenelor 
care însoțesc procesul de umplere a matriței, precum și carac- 
terul curgerii fluidului în interiorul acesteia, a fenomenelor care 
apar în decursul procesului de solidificare ulterior procesului de 
umplere, capabilități pentru simularea turnării în serie în matri- 
țe, simularea turnării pieselor din oțel, simularea și urmărirea 
stării de tensiuni, deplasări și deformații, simularea turnării la 
presiune ridicată și joasă, simularea turnării pieselor din fontă, 
simularea turnării în conveior, a pieselor în stare semisolidă, și 
permite definirea și controlul parametrilor ce definesc procesul 
de rotire al matriței și simularea procesului de umplere conco- 
mitent cu rotirea matriței.



PARTENER CGTECH DIN 2007

CGTech este dezvoltatorul aplicației software VERICUT - lider mondial în domeniul simu-
lării, verificării și optimizării proceselor de prelucrare pe mașini CNC, fiind implementat 
și utilizat în toate sectoarele de activitate: aeronautică, auto, petrol și gaze, energetică, 
mecanică fină, etc.

În urma simulării cu VERICUT, operatorul CNC determină eventualele erori din pro-
gramul NC, precum și potențialele coliziuni sau zone de ineficiență din procesul de 
prelucrare CNC.

Considerat ca fiind cea mai precisă tehnologie de detectare virtuală a coliziunilor, 
VERICUT permite vizualizarea 3D realistă a întregii mașini CNC, precum și a procesului 
de prelucrare efectiv. Aplicația determină în amănunt atât coliziunile, cât și ineficiența 
oricărei componente a mașinii: ghidaje alunecătoare, mese rotative, capete de lucru, 
turele port-scule, sculele așchietoare, sistemul de schimbare al sculei, etc.

Bazat pe realitatea virtuală, VERICUT oferă un sprijin considerabil operatorului CNC în 
testarea operațiilor de prelucrare complexe, înainte de a risca erori de producție cos-
tisitoare. Orice eroare de proces este foarte ușor identificată, inclusiv cele care pot 
conduce la rebutarea piesei, deteriorarea elementelor de fixare sau ruperea sculei.

VERICUT este o aplicație independentă, dar poate fi integrată cu toate aplicațiile 
CAD/CAM consacrate pe piață, importă atât codificări de tip G, cât și modele native 
CAM și poate simula orice proces de prelucrare: frezare, strunjire, frezare și strunjire 
simultană, găurire, tăiere cu fir.

Obiectivul VERICUT este simularea exactă a procesului de prelucrare, așadar rezulta-
tele simulării prezintă acuratețe ridicată, deoarece simularea este condusă de o logică 
similară cu cea a mașinii CNC. Din acest considerent, CGTech se află în diferite parte-
neriate strategice cu marii producători și furnizori de: scule așchietoare și SDV-uri, ma-
șini CNC, sisteme de control CNC și include o bază de mașini-unelte, precise și realiste, 
pentru o gamă largă de prelucrări.

PARTENER NCG CAM DIN 2009

NCG CAM soluția companiei britanice NCG CAM Solutions Ltd. este specializată 
în frezarea de matrițe, ștanțe, prototipuri, prelucrări de mare precizie ale supra-
fețelor și înglobează cea mai bună tehnologie din clasa CAM, dezvoltată în co-
laborare liderii mondiali în furnizarea de mașini HSM (High-Speed Machining). 
NCG CAM susține efortul dvs. de a reduce timpul de lansare pe piață a produse-
lor, prin creșterea eficienței proceselor de fabricație și prin exploatarea tehno-
logiei de ultimă oră în domeniul prelucrărilor de precizie cu parametri intensivi.

Cu NCG CAM, inginerii CAM pot importa date din orice sistem CAD și genera tra-
iectorii direct pe modele CAD, cu păstrarea asociativității cu acestea, lucru esențial 
pentru implementarea rapidă a modificărilor în diferite etape ale procesului de fa-
bricație. Rezultatul constă în creșterea calității produselor prelucrate, reducerea 
rebuturilor, și implicit a timpilor și costurilor asociate dezvoltării oricărui produs.



PARTENER BENTLEY SYSTEMS DIN 2008

Înființată în anul 1984, compania Bentley Systems este astăzi cel mai mare 
furnizor de soluții software dedicate profesioniștilor din domeniul construc-
țiilor civile și industriale, domeniul infrastructurii de drumuri, poduri, căi fera-
te, porturi, aeroporturi precum și a utilităților asociate acestora. Portofoliul 
de soluții oferit de către Bentley acoperă cu maximă eficiență atât partea de 
CAD, cu platforma MicroStation, cât și o varietate de domenii ale ingineriei 
aplicate care necesită analize și calcule de mare precizie.

Majoritatea dintre cele peste 100 de aplicații specifice, destinate calculelor 
de verificare, integrează atât principalele standarde asociate domeniului vi-
zat cât și seturi de algoritmi de conformare a rezultatelor cu cerințele aces-
tor standarde. Aplicațiile sunt împărțite în mai multe pachete, fiecare pachet 
adresându-se prin aplicații unitare și integrate unei anumite zone din dome-
niul infrastructurii.

Spre exemplu, pachetul Buildings oferă instrumente pentru desig-
nul, construcția și operarea tuturor tipurilor existente de clădiri și fa-
cilități din întreaga lume. Proiectarea generativă permite arhitecților 
și inginerilor să urmărească îndeaproape proiectele cu acces la instru-
mente de înaltă tehnologie și acuratețe, obținând astfel rezultate ce 
până nu demult erau greu de imaginat. Pachetul Bridges oferă soluții 
dedicate construcției tuturor elementelor din componența poduri-
lor și cuprind aplicații ce abordează orice tip de pod fiind utilizate 
atât pentru proiectarea și execuția acestora cât și pentru mentenan-
ța structurilor existente și dezvoltarea de noi soluții și concepte.

Pachetul Factories oferă instrumente complete, in conformitate 
cu standard ISO 15926, dedicate proiectării tuturor componentelor 
operaționale ale unei fabrici. Aplicațiile includ o rețea integrată de 
modele digitale, metodologii și seturi de instrumente cum ar fi cele 
pentru crearea diagramelor de instrumentare și scheme izometrice 
ce integrează planificarea și proiectarea unităților de producție cu 
procesul de fabricație.

Pachetul dezvoltat pe metodologia Haestad, include soluții de mo-
delare hidraulica, proiectare, analiza și exploatare a sistemelor de 
distribuție a apei sau a rețelelor de canalizare, cu posibilitatea de a 
efectua analize tranzitorii, estimare costuri, etc.

Există în plus o multitudine de pachete de aplicații specializate, de-
numirile sugestive ale acestora indicând domeniul de utilizare, ca de 
exemplu: Mining and Metals, Power Generation, Process Manufac-
turing, Rail and Transit, Roads, Map, etc.

Bentley completează suita de aplicații cu acces la o comunitate pro-
fesională dedicată utilizatorilor, Be Communities, aceasta fiind acce-
sibilă online și creată special pentru a facilita schimbul de idei, prac-
tici și conținut între utilizatorii de soluții dedicate acestui domeniu.



PARTENER CORETECH SYSTEM DIN 2009

Moldex3D, soluția CoreTech System pentru simularea proceselor de 
injecție de materiale plastice, este instrumentul ideal ce permite ve-
rificarea rezultatelor întregului proces tehnologic, de la proiectare și 
până la dezbatere din matriță, în mod rapid. Nu în ultimul rând, aplicația 
conține funcționalitatea necesară îmbunătățirii fluxului de lucru, trans-
mițând informații către și dinspre procesul de proiectare, minimizează 
perioada ciclului de proiectare și timpul de lansare pe piață al produsu-
lui, contribuind astfel la reducerea costurilor și maximizarea profitului.

Cu o interfață intuitivă, Moldex3D este foarte ușor de asimilat de către 
utilizator, iar modul interactiv de afișare a rezultatelor ajută la verifica-
rea și optimizarea rapidă atât a designului, cât și a întregii tehnologii. 
Mai mult decât atât, integrând o tehnologie modernă de calcul (cu un 
kernel performant capabil să soluționeze în mod paralel), utilizatorii 
Moldex3D pot efectua analize într-un timp mult mai scurt și pe repere 
de o mai mare complexitate.

Moldex3D realizează analize complete pentru un număr de peste 8.000 
de materiale termoplastice, respectiv: analize de umplere, compactare, 
răcire, orientarea fibrelor și deformarea piesei. În același timp permite 
utilizatorilor să urmărească în mod virtual curgerea materialului plastic 
prin cavitatea matriței, să aleagă locațiile optime de injecție, să prevină 
apariția zonelor neumplute complet, să minimizeze liniile de sudură a 
fronturilor, să evalueze dispunerea circuitului de răcire, să reducă tim-
pul necesar ciclului de injecție, să reducă deformațiile etc.

Cercetările au arătat că modificarea anumitor parametri tehnologici și 
de proces (de exemplu: majorarea duratei de menținere sub presiune 
sau a presiunii pistonului) creează posibilitatea ridicării preciziei piese-
lor injectate sub presiune. Moldex3D indică soluții în acest sens.

De asemenea, majoritatea pieselor injectate din materiale plastice ne- 
cesită anumite materiale suplimentare, tehnologice sau de adaos, în 
scopul îmbunătățirii proprietăților mecanice, fizice, electrice, precum și 
a prelucrabilității prin diferite tehnici. Astfel de substanțe sunt mate-
riale de stabilizare, plastifiere, lubrifiere, colorare, umplutură, etc., iar 
baza de date Moldex3D include date complete despre acestea.



VR&D – VANDERPLAATS RESEARCH & DEVELOPMENT, INC. 

TOTAL MATERIA

3DCONNECTION

Misiunea VR&D este aceea de a livra cea mai performantă tehnologie în domeniul optimizării. Soluțiile VR&D permit 
inginerilor să studieze și să îmbunătățească procesele într-un mod eficient și simplu, soluțiile fiind utilizate cu succes 
în domenii diverse, începând cu industria auto, aerospațială, energetică, până la industria grea și de apărare.

GENESIS – Analiză Structurală şi Optimizare

GENESIS este un pachet software pentru analiză cu element finit ce include instrumente dedicate studiilor de optimi-
zare, fiind conceput și dezvoltat de experți în optimizarea structurală. Analiza se bazează pe metoda cu elemente finite 
pentru analize statice, modale, răspuns în timp, răspuns în frecvență, răspuns aleator, transfer de căldură și flambaj.

GTAM – Extensie de optimizare a topologiei pentru ANSYS Mechanical

GENESIS Topology for ANSYS Mechanical (GTAM) este o extensie integrată ce adaugă tehnologii suplimentare 
de optimizare topologică mediului ANSYS. Extensia permite utilizatorului să definească parametri de optimizare a  
topologiei, să realizeze studii de optimizare, să post-proceseze și să exporte geometria optimizată în ANSYS.

VisualDOC

VisualDOC este o soluție software cu caracter general pentru design, optimizare și integrare de procese, incluzând 
instrumente pentru definirea, integrarea, execuția și automatizarea proceselor. Include capabilități pentru analiza 
de Optimizare, DOE (Design of Experiments), aproximarea Suprafețelor și analiza Probabilistică [Optimization,  
Design of Experiments, Response Surface Approximation, and Probabilistic (Robust and Reliability-based) Analysis.]

VisualDOC permite utilizatorului să creeze un flux de lucru al componentelor conectate grafic și să definească fie-
care componentă în harta fluxului. Caracteristicile sale includ instrumente de monitorizare, vizualizare simultană, 
stocare și reutilizare a datelor generate pentru postprocesare, suport pentru realizarea modelului și abilitatea de a 
inspecta și monitoriza procesul de design.

DOT este o bibliotecă software de uz general dedicată studiilor de optimizare, bazată pe variație și care poate fi utilizată 
într-o gamă largă de aplicații de optimizare. Utilizatorii au posibilitatea de a conecta biblioteca DOT la propriul program.

TOTAL MATERIA reprezintă cea mai complexă bază de date din lume, ce furnizează acces rapid la informații com-
plete pentru mai mult de 200.000 de materiale incluzând: metale, polimeri, ceramică și compozite. Total Materia 
permite identificarea principalelor proprietăți mecanice și fizice pentru o mare varietate de materiale și de asemenea 
permite identificarea curbelor tensiune-deformație la tracțiune și a altor informații referitoare la comportamentul la 
oboseală al materialului. Permite identificarea inteligentă a metalelor pe baza compoziției chimice, obținută ca urmare 
a utilizării spectometrului sau a altor surse analitice.

Utilizarea acestor dispozitive deosebit de performante permite inginerilor 
proiectanți să exceleze în cele mai exigente medii software de proiectare 
3D. Dispun de butoane programabile, senzor de laser, tehnologie wireless, 
ce fac posibila funcționarea chiar pe suprafețe precum sticla sau oglinda.
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