
1

EPLAN Software & Service GmbH 

Romania



De peste 30 de ani: solutii pentru inginerie eficienta
Date EPLAN
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Prezenta internationala

 Prezent in peste 50 de tari

 Solutii EPLAN in 19 limbi

 Suport pentru standard globale

Angajati

 Peste 900 de angajati in intreaga lume

 In extindere in toate tarile

Securitatea investitiei

 Impreuna cu Friedhelm Loh Group (F.L.G.), peste 11,500 de angajati

in intreaga lume

 Detinut de F.L.G.- condus de catre Dr.-Ing. E.h. Friedhelm Loh

Succes global

 Peste 51.000 de clienti

 Peste 145.000 de licente

Continuitate

 Infiintata in 1984

 Sediu central in Monheim am Rhein, Germania

 Top Employer incepand cu 2009 (Top Employer Institute)



EPLAN este parte a unui grup international de succes
Friedhelm Loh Group
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Rittal – the system.

Mai rapid – mai bun – pretutindeni.

Dulapuri de comandă, distribuție de energie, aer 

condiționat, infrastructură IT precum și software și 

service de la liderul de piață global.

Stahlo –

noi furnizăm oțel proaspăt de la banda 

transportoare.

Oțel de mare putere de la una dintre cele mai mari 

fabrici – centre de servicii siderurgice 

independente din Germania.

LKH –

noi facem mai mult din plastic.

Soluții inovatoare de produse realizate din plastic, 

pornind de la gestionare de proiect până la 

validarea componentei și procesului.

EPLAN –

inginerie eficientă.

EPLAN Software & Service dezvoltă soluții CAE și 

oferă consultanță companiilor în optimizarea 

proceselor lor de inginerie..

Loh Services –

servicii inteligente pentru un Grup puternic.

Loh Services strânge laolaltă serviciile centralizate 

ale companiei pentru Friedhelm Loh Group – de la 

controlling la IT.

Cideon –

Compania de inginerie.

Partener Platinum Autodesk de top, experți în 

dezvoltarea interfeței SAP și furnizor de succes de 

servicii de inginerie.
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Romania

EPLAN Software & Service

România

 15 ani de existență pe piața din România

 Portofoliul complet al EPLAN Software & Service

 Peste 700 de licențe vândute în România

 Traineri și sală de curs certificată EPLAN

 Rețea extinsă de parteneri

 Conformitate completă cu standardele de inginerie locale 

Sedii România

 Cluj-Napoca (sediu central)

 București



Fundatie solida pentru planuri mari
Tehnologia Platformei EPLAN 
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Efectul dumneavoastra e – beneficiile pentru

dumneavoastra:

 Specializare: solutii expert dedicate pe o platforma comuna

 Calitatea datelor: administrare a datelor si furnizarea

centralizata legata de planificarea proiectului si productie

 Consistenta datelor: fara intreruperi, de la proiectare pana

la productie

 Standardizare: automatizare a activitatilor de rutina

 Optimizarea fluxului de lucru: reducerea timpilor de 

proiectare prin procese interdisciplinare paralele

 Inginerie functionala: reducerea complexitatii cu modificari

metodologice in proiectarea dumneavoastra

Proiectare eficienta – documentatie relevanta!



Standard global in ingineria electrica
EPLAN Electric P8
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EPLAN Electric P8: noua dimensiune 

in ingineria electrica!

 Puternic: tehnologia variantelor

 Orientat pe proces, integrat si automatizat:  

transfer si pregatire electrotehnica a datelor din procesele 

anterioare

 Flexibil: datorita orientarii grafice si pe obiect

 Fascinant: performanta imbunatatita datorita integrarii Office

 Direct: tehnologie de platforma pentru comunicare intre ingineria 

electrica, hidraulica, EI&C si ingineria de comutatie



Destul de simplu, de la desenare pana la inginerie
EPLAN Fluid
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Hidraulica, pneumatica, racirea si 

lubrifierea automatizate fara 

probleme!

 Specializarea si integrarea in proces pentru 

hidraulica

 Productivitate sporita prin intermediul tehnologiei 

variantelor si configurare

 Poate fi adaptat si automatizat dupa cerinte

 Tehnologie de platforma revolutionara: capacitate de 

integrare a schemelor electrice si hidraulice

 Scheme hidraulice 2D, vedere 3D de contrapanou 

simpla si conectarea interactiva intr-un singur sistem



Vedere contrapanou de ultima generatie – vedere dulap de comanda in 3D 
EPLAN Pro Panel
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Pentru durate de transfer mai scurte, 

costuri reduse in permanenta si

calitate imbunatatita!

 Vedere contrapanou in 3D, la fel de simplu ca in 2D

 Planificarea tablourilor de comanda si a 

distribuitorilor de energie flexibili 

 Furnizarea de informatii de comanda si productie 

inclusiv programe de control al masinilor

 Serviciu de revizii compatibil, interdisciplinar

 Documentatie completa "as built„ a produsului

 Reducerea termenelor de livrare si a costurilor



EPLAN Cogineer – Proiectare automatizata
Generarea de scheme la o simpla apasare de buton
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 Economie de timp

Datele din EPLAN Cogineer sunt complet consistente de la 

configurare pana la nivel de macrou 

 Economie de costuri

Economiii de timp semnificative in crearea proiectelor, 

calitate imbunatatita si asigurarea cunostintelor de expert 

rezulta in reduceri masive de costuri

 Calitate

Metodele conventionale de lucru precum copierea si lipirea 

din proiecte si documente existente, sunt de domeniul 

trecutului cand utilizati EPLAN Cogineer – la fel ca si riscul 

erorilor. Utilizarea unei librarii centralizate de sabloane si a 

unui set predefinit de reguli maximizeaza calitatea 

proiectului

Generaza Configuratia



EPLAN Cogineer 
Sumar metoda si structura
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EPLAN Cogineer Designer EPLAN Cogineer Project Builder

Macrouri EPLAN

Grupe typical 

Configuratoare

Configuratie

Generare automata a 

schemelor la o apasare

de buton

Macrouri typical 



EPLAN Syngineer 
Arhitectura
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Utilizarea Syngineer intr-un singur departament
Imbunatatirea activitatilor in departamentul de proiectare electrica sau mecanica  
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 Schimb de informatii mai rapid si mai eficient

 Informatie directa despre modificari pentru toti 

membrii echipei

 Compararea modificarilor (inainte – dupa)

 Comunicare in timp real despre toate activitatile 
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Fabricatie optimizata inteligent
EPLAN Smart Wiring

EPLAN Smart Wiring este proiectat pentru a controla complexitatea cablarii manuale a 

dulapurilor de comanda.

Software bazat pe Internet browser pentru clienti si potentiali in ingineria mecanica si 

constructia de tablouri

Procese optimizate in cablarea manuala si sporirea eficientei in productia de tablouri de 

comanda in ansamblu

Accentul este pe productia de dulapuri si nu pe inginerie si planificarea productiei

Furnizarea informatiilor complexe de cablare intr-o maniera clara si simplu de 

inteles pentru muncitorul din productie

Cautarea indelungata si interpretarea bazata pe diagrama de circuit este eliminata.

Cunoasterea detaliata este furnizata de catre software.



14

Optimizarea fabricatiei
Flux de lucru

EPLAN Smart Wiring proceseaza datele de proiect din EPLAN Pro Panel precum si 

informatiile de conectare in format MS Excel.

Fisier EPLAN EPDZ

Fisier MS Excel E-CAD



Magazinul de inginerie
EPLAN Data Portal
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Solutii noi & inovatii EPLAN

Platforma EPLAN 2.8
 Ingineria viitorului: Mai multa automatizare, standardizare si conectivitate

Smart Engineering and Production 4.0
 In era Industry 4.0: Digital twin ca si baza pentru productia inteligenta a unui lot size 1 a tablourilor de comanda

individualizate

EPLAN Cogineer
 Automatizarea proiectarii in cloud: Afla mai multe despre EPLAN Cogineer Advanced

Constructii de tablouri inovatoare 4.0
 Digitalizare in constructia de tablouri: Inginerie virtuala, productie asistata digital, sisteme de suport bazate pe software 

pentru cablare

Syngineer
 Intotdeauna fii actualizat cu noul nostru planificator de inginerie. Acum cu conexiuni la SAP

EPLAN Cloud
 Furnizarea EPLAN Project in cloud: usor de utilizat, accesibil de oriunde prin fluxuri de lucru prioritizate
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EPLAN – Standard global pentru automatizarea ingineriei
Solutiile EPLAN imbunatatesc continuu proiectul EPLAN



EPLAN 

Cloud
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EPLAN Store Share View

 Store: incarca si pastreaza Proiectul EPLAN 

Project in cloud. Date de apparat, logice & 

grafice

 Share: invita alti utilizatori sa acceseze

informatia proiectului in cloud

 View: vizualizeaza Proiectul EPLAN in cloud 

utilizand un simplu browser

 Redlining: furnizarea capacitatii de 

comunicare prin browser inapoi in proiect

direct din cloud

Store

Share

View
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Flux de lucru

 Incarcarea Proiectelor

in EPLAN Cloud direct 

din Platforma EPLAN

 Invita utilizatorul sa

vizualizeze proiectul in 

EPLAN Cloud
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Va asteptam in standul nostru la IEAS 2018!


