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Mivel foglalkozik a cégük?
– Az ANSYS mechanikai és áramlástani 
szimulációs szoftvereinek hivatalos ma-
gyarországi disztribútoraként forgalmaz-
zuk és oktatjuk a termékeket, valamit ezek 
segítségével műszaki problémákat oldunk 
meg. Ha egy cég nem foglalkozik termék-
fejlesztéssel, vagy esetileg merülnek fel 
ilyen jellegű problémák, akkor nem éri 
meg megtanulni a szoftverek használatát. 
Számukra mérnöki konzultációt kínálunk, 
ahol saját mérnökeink használják a sa-
ját szoftvereinket adott, jól behatárolható 
kérdések megválaszolására. Jó példa erre 
a közelmúltból egy forrasztókemence mű-
ködésének optimalizálása annak céljából, 
hogy csökkentsük a selejtek számát. Persze 
az is előfordul, hogy egy ilyen cég később 
szoftvert is vásárol. Vagy azért, mert a kö-
zös munkánk során saját bőrén tapasztal-
ta a technológiában rejlő előnyöket, vagy 
azért, mert közben fejlődött, és már nem 
csak megrendelői igények alapján gyárt, 
hanem fejlesztői partnerként szeretné nö-
velni tevékenységének hozzáadott értékét.
Mi az erősségük a piacon?
– Legnagyobb értékünk a nemzetközi 
szinten is kiemelkedően képzett szakem-
bergárda és a forgalmazott szoftverek fej-
lettsége. A numerikus szimuláció nagyon 
tudásigényes, ezért már az eladott szoft-
verek támogatásához is elengedhetetlen, 
hogy kollégáink konkrét ipari munkákon
mélyítsék tapasztalataikat. A munkáink 
változatosságát jól szemlélteti, hogy mi 
ellenőriztük az austin-i (USA) Forma-1-
es pálya lelátójának sátortetejére eső szél-
terheléseket, a GE Lighting számára LED 
hűtési koncepciókat vizsgáltunk, míg az 
Asgard északi-tengeri olajplatformon egy 
gázturbina kipufogórendszerét módosí-
tották a mi javaslataink alapján. 

Milyen autóipari munkáik vannak?
– Konzultációs projekteken az ügyfelek 
leggyakrabban arra kíváncsiak, hogy 
valós körülmények között is működő-
képes-e egy adott elképzelésük, például, 
hogy mi az a legkisebb méret, tömeg, a 
legolcsóbb anyag, amivel már bizton-
ságosan kielégíthetőek az alkatrésszel 
szembeni elvárások. A minőség terén 
nem lehet kompromisszumot kötni. Já-
téktér csak abban van, hogy milyen úton 
jutunk el a kitűzött célhoz.
Mely autóipari beszállítókkal vagy au-
tógyártókkal vannak kapcsolatban?
– Magyarországon a legnagyobbak, pél-
dául a Bosch, az Audi, a Knorr-Bremse 
is ügyfeleink között vannak, de egyre 
több hazai tulajdonú cég vezetőjében 
tudatosul, hogy ha fel akarnak nőni a 
megrendelőikhez, akkor a munkamód-
szereiket is el kell sajátítani. A világ 
tíz legnagyobb autógyártója, a TOP20 
OEM közül 17, míg a TOP25 Tier1-es 
autóipari beszállító közül 23 használ 
ANSYS szoftvereket. Biztos, hogy az 
ANSYS termékeinek választása jelenti a 
legkisebb kockázatot, ha az ember hosz-
szú távra tervez ezen a piacon. Ahhoz, 
hogy valaki versenyképes legyen az in-
novatív termékfejlesztésekben, ma már 
elengedhetetlen a szimulációs szoftve-
rek alkalmazása.

Hogy látják, milyen trendek vannak 
most az autóiparban?
– Az ügyfeleink hatalmas nyomás alatt 
vannak. Nő a verseny, a megrendelők el-
várása; az alkatrészek egyre komplexeb-
bek, szigorú garanciális feltételeknek kell 
megfelelni úgy, hogy közben kevesebb 
idő alatt, sőt olcsóbban kell piacra vinni 
a terméket. Tradicionális eszközökkel le-
hetetlen ezeknek a kritériumoknak meg-
felelni, és itt lép be a szimuláció, amivel 
a számítógépen lehet elvégezni azt, ami-
hez korábban prototípusok építésére volt 
szükség. Az ANSYS szimulációs környe-
zetben magabiztosan előre lehet jelezni 
egy alkatrész vagy komplett összeszere-
lés viselkedését tetszőleges üzemi körül-
mények között, így már csak a tervezési 
folyamat későbbi pontján, egy virtuálisan 
sokszorosan tesztelt, optimalizált kon-
cepció kerül megépítésre és fizikai tesz-
telésre.
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