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 ..:2.בשעה  1.10011.02הסמינר יתקיים ביום שלישי, 
 , הרצליה4במלון השרון, רחוב רמת ים 

 

העולמית, עורכת סמינר ממוקד בנושא פתרונות   SIEMENS-LMSחברת מקיט מערכות, בשיתוף עם חברת
 מתקדמים לביצוע ניסויים ובדיקות בשילוב של כלים ממוחשבים לביצוע עיבודים, ניתוחים ודיווחים מורכבים.

(, המשלב בין תוצאות הניסוי MBST)  Model Based System Testingבסמינר יוצג  גם הקונספט החדשני של
 לתכן ולמידול המערכת.

המאפשרת מתן פתרון  SIEMENS Digital Enterpriseבמהלך היום תוצג התפיסה האסטרטגית המתקדמת של 
 (, הפלטפורמה של פתרונות אלו משמשת לפיתוח ובדיקה של מערכות ומוצרים. End-to-Endכולל )

 
 יוצגו דוגמאות של שימוש בארץ ובעולם עם הכלים המתקדמים.

למנהלי פיתוח, מנהלי פרויקטים, מנהלי מעבדות, מהנדסי ניסויים ובדיקות, סימולציות הסמינר מיועד 
 ואנליזות.

  בשפה האנגלית. SIEMENSהסמינר יועבר על ידי אנשי 

 הסמינר הינו ללא תשלום.

 השתתפות בסמינר מותנית ברישום מראש וקבלת אישור הרשמה מחברת מקיט.
 
 

 *פירוט סדר היום בעמוד הבא

 לרישום ופרטים נוספים: מוריה דסקלו

 moriyad@mckit.co.ilל. “דוא I 30-2044433פקס.  I 30-2044407טל.  



AGENDA 

Registration and Coffee  30:33 

Welcome 

Zeev Kroizman, CEO Mckit 
30:33 

Siemens Digital enterprise 

Boaz Budnick, SIEMENS 
30:34 

Review of the major new features of SIEMENS LMS Testing system (TestLab-18) 

Swen Vandenberk, SIEMENS 
30:44 

Coffee break 33:34 

TestLab Neo: Introduction of the new test platform 

Swen Vandenberk, SIEMENS 
33:44 

The new token policy.  What does it mean for the user?  
Dr.Filip Deblauwe, SIEMENS 

33:34 

The added value of Maintenance 

Swen Vandenberk, SIEMENS 
33:43 

Virtual sensing. How to take advantage of 1D models during testing 

Dr.Filip Deblauwe, SIEMENS 
37:33 

Lunch break 37:03 

Root cause analysis of machine vibration 

Swen Vandenberk, SIEMENS 
30:03 

Vibration control, MIMO control 

Swen Vandenberk, SIEMENS 
34:33 

Tools for Electro-Vibro Acoustic analysis on electrical motors and vehicles  

Dr.Filip Deblauwe, SIEMENS 
 

34:03 

Coffee Break 34:34 

How to make the link between 3D simulation and Test.  Correlation example of a Gearbox 34:03 

Q&A 34:43 
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