Seminar

Nordcad Seminar 2022
Ikke flere restriktioner, nu kan vi endelig invitere dig til årets oplevelse i Musikkens Hus
med en lang række af unikke seminarer og muligheden for at netværke med andre
brugere, Nordcad og vores samarbejdspartnere.

Tilmeld dig nu

Oplev et univers af de nyeste og førende teknologier
Schematic design

Automatiseret PCB
Design

CFD analyse

SI, PI, Reliability,
Kredsløbs analyse

Komponent og design
data management

Antenne / RF Design /
Simulering / Stråling

Tips og tricks

Nyheder i værktøjerne

Udstiller
præsentationer

Dokument og
specifikationshåndtering

Lokation
Musikkens hus
Musikkens Plads 1
9000 Aalborg

Tidspunkt

Begrænset pladser

4. oktober - 5. oktober 2022

Begrænset antal pladser.
Først til mølle princip.
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Nyhed! Udstillere på seminaret
Som noget helt nyt i år har vi inviteret en række samarbejdspartnere som bliver en del
af et innovativt udstillingsområde. De vil også tage del i seminariets program og
løbende holde oplæg om deres nyeste teknologier og specialer.

Cadence
OrCAD, Allegro, Sigrity, AWR Microwave Office, Omnis/Numeca, CFD
eBOM by Nordcad
Highstage / PLM
Rohde & Schwarz
Antenna / RF måleudstyr
FlowCAD
3D, airgap / creepage / FloWare
EMA
Design og komponent data management, SiliconExpert, Solidworks integration
XPLM
Integration mellem PLM og ECAD, MCAD, PLM
CFD
Flow analyse på pumper, droner, vindmøller mv.

Nordcad Systems A/S ▪ Ryesgade 60b, st. th ▪ 9000 Aalborg ▪ Danmark
+45 96 31 56 90 ▪ info@nordcad.dk ▪ www.nordcad.dk
2

Pris for seminar
Kr. 3.900 excl. moms.
Inkluderer adgang til sessioner og online materiale samt forplejning
Overnatning
Deltager booker og afregner selv direkte med hotel. Vi anbefaler at booke hurtigst
muligt og har forhandlet følgende rabatkoder til disse hoteller.
https://kompashotel.dk/ (1 minutters gang, booking kode MUS2022 for 15% rabat)
https://pier5.dk/ (5 minutters gang, brug booking kode P5enjoy15 for 15% rabat)

Binding
Tilmelding er bindende og faktureres ved modtagelse.
Specielle ønsker til mad
Giv venligst besked om specielle ønsker omkring mad (allergener, vegetar, vegan
mv.)

Sidder du med yderligere spørgsmål? Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.
Vi sidder klar til at hjælpe dig uanset hvad det omhandler.

Telefon +45 96 31 56 90
E-mail
info@nordcad.dk
Website www.nordcad.dk

Med venlig hilsen
Nordcad Systems A/S
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