
W opinii przedstawicieli Aspel, Autodesk 
Inventor przyczynił się do zwiększenia precyzji 
projektowanych form. „Zminimalizowanie 
błędów na etapie projektowania form przekłada 
się na znaczące oszczędności już w procesie 
produkcji” – wyjaśniają przedstawiciele Działu 
Konstrukcyjnego – „Ma to ogromne znaczenie 
w przypadku form, które póniej posłużą  
do wykonania tysięcy elementów.” 

Aspel – blisko serca
Podkrakowski Aspel jest bliski sercu wielu osób. A to za sprawą  
jej obszaru działania – od 1985 roku firma specjalizuje się w produkcji 
elektronicznej aparatury medycznej, przede wszystkim dla kardiologii. 
W ofercie znajduje się ponad 20 produktów, w tym nowoczesne 
elektrogardiografy, systemy rehabilitacji kardiologicznej, systemy 
Holtera, systemy rejestracji ciśnienia tętniczego krwi, systemy do badań 
wysiłkowych, defibrylatory, spirometry, kardiomonitory oraz inne.
Wysoką jakość wyrobów oraz procesu produkcji potwierdzają liczne 
ceryfikaty, w tym m.in. ISO 9001, ISO 14001, prawo do oznaczania 
wyrobów znakiem CE. Znacząca część produkcji trafia na eksport.

Projektowanie w Aspel – wykorzystywane oprogramowanie 
Dział projektowania urządzeń w firmie Aspel podzielony jest na dwa 
zespoły – tworzący układy elektryczne oraz przygotowujący obudowy 
oraz formy do ich wytwarzania. Inżynierowie projektujący podzespoły 
elektryczne wykorzystują w swojej pracy oprogramowanie do projekto-
wania dwuwymiarowego – AutoCAD LT®. 
To rozwiązanie szybko okazało się niewystarczające dla projektantów 
obudów oraz form. „Projektowanie trójwymiarowe daje możliwość 
szybkiej weryfikacji projektu, sprawdzenia koncepcji” – wyjaśniają 
pracownicy Działu Konstrukcji w firmie Aspel. Stąd też decyzja  
o zakupie Autodesk Inventor® Series.
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Autodesk Inventor Series w produkującej urządzenia 
medyczne firmie Aspel.



Dlaczego Autodesk Inventor Series
Przed podjęciem decyzji o wyborze oprogramo-
wania inżynierowie Aspel dokładnie przyjrzeli 
się ofercie rynkowej. Autodesk Inventor okazał 
się programem najłatwiejszym w obsłudze.  
Dla firmy Aspel istotna była również dostępność 
polskiej wersji językowej.
Przedstawiciele Aspel oceniają, że dzięki 
intuicyjnej obsłudze programu, mogli wydajnie 
pracować przy  użyciu nowego rozwiązania 
już po kilkudniowym przeszkoleniu. Dostawą 
programu oraz szkoleniami zajmowała się 
krakowska firma MAT, autoryzowany partner 
Autodesk®.  
Dodatkową korzyścią, zwłaszcza dla działu 
marketingu i sprzedaży firmy, jest możliwość 
wykonania ofert w formie atrakcyjnej, trójwy-
miarowej prezentacji. 
W opinii przedstawicieli Aspel, Autodesk 
Inventor przyczynił się do zwiększenia precyzji 
projektowanych form. „Zminimalizowanie 
błędów na etapie projektowania form przekła-
da się na znaczące oszczędności już w procesie 
produkcji” – wyjaśniają przedstawiciele Działu 
Konstrukcyjnego – „Ma to ogromne znaczenie 
w przypadku form, które później posłużą  
do wykonania tysięcy elementów.” 
Ponadto Autodesk Inventor® ułatwił 
projektowanie skomplikowanych kształtów 
obudów, jednocześnie znacznie przyspieszając 
wprowadzanie zmian do projektu. 

Autodesk składa podziękowania firmie Aspel za zgodę  
na wykorzystanie materiałów graficznych w niniejszej publikacji.

Autodesk S.A. Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa
infolinia: 0 800 400 112

Autodesk, AutoCAD LT, Autodesk Inventor Series są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc.  
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Od projektu do produkcji 
Aspel postawił na unowocześnienie sposobu 
produkcji. Firma zainwestowała w szereg 
narzędzi, m.in. sterowane cyfrowo obrabiarki 
numeryczne, tak aby stworzyć pełną linię 
produkcyjną. 
Dane do obrabiarek przekazywane są z progra- 
mu EdgeCAM, ten z kolei pobiera informacje 
bezpośrednio z Autodesk Inventor. 
Automatyzacja tego procesu pozwala  
na uniknięcie ewentualnych błędów.

Subskrypcja – sposób na aktualne 
oprogramowanie 
Zakupując oprogramowanie Aspel skorzystał 
z możliwości nabycia subskrypcji. Jest to 
program, w ramach którego klienci Autodesk 
uzyskują dostęp do najnowszej technologii. 
Dzięki subskrypcji pracownicy nie muszą 
pilnować aktualizacji. To łatwy dostęp  
do kolejnych wersji oprogramowania.

Więcej informacji o rozwiązaniach Autodesk:
www.autodesk.pl, infolinia: 0 800 400 112
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Obudowa dolna Holtera.
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