
Symulacje NX Nastran 
w chmurze Betacom

wyeliminuj wydatki  
inwestycyjne i koszty  
utrzymania infrastruktury

odpowiednia moc 
obliczeniowa w zależności 
od aktualnych potrzeb

wykorzystaj  
nieograniczony potencjał 
chmury obliczeniowej

Wydatki związane z zakupem wydajnej platformy 
sprzętowej oraz jej późniejszym utrzymaniem stanowią 
nieprzekraczalną barierę dla wielu użytkowników 
oprogramowania NX Nastran – zarówno małych firm,  
jak również indywidualnych projektantów freelancerów.

Chmura obliczeniowa BLUER.NXNastran to efektywny 
ekonomicznie sposób uruchamiania symulacji.  
W krótkim czasie można ocenić większą liczbę opcji 
projektowych a w konsekwencji osiągnąć wyższą jakość 
produktu i przyspieszyć czas wprowadzania go na rynek.

Przyspiesz ewaluowanie koncepcji i projektów. Skróć 
czas projektowania i wprowadzania produktów na rynek. 
Poznaj wydajne, skalowalne i bezpieczne rozwiązanie 
na żądanie, które dopasowuje się do Twoich potrzeb 
– platforma cloud computing BLUER., która pozwala 
szybciej i taniej wykonywać analizy NX Nastran.

Oprogramowanie NX Nastran umożliwia efektywne 
analizowanie złożonych modeli, ale często wymaga 
potężnej infrastruktury sprzętowej. Wykorzystanie 
przetwarzania równoległego pozwala znacznie skrócić 
czasy analiz, jednak wiąże się ze znacznymi kosztami 
inwestycyjnymi.

ELASTYCZNA  
SKALOWALNOŚĆ

OPTYMALNA 
WYDAJNOŚĆ  
NA ŻĄDANIE

PRZEWIDYWALNE,  
ROZŁOŻONE  
W CZASIE KOSZTY

Zamień dni na godziny  
− przyspiesz analizę  
złożonych modeli. 

Zyskaj przewagę  
konkurencyjną dzięki 
chmurze Betacom  
– BLUER. NXNastran!



Jak zyskać dostęp do zasobów wydajnej i skalowalnej chmury obliczeniowej  
BLUER.NXNastran? To proste!

System zweryfikuje 
licencję NX Nastran, 
przeprowadzi analizę 
a po jej zakończeniu 
udostępni wyniki  
w chmurze – bezpieczna 
aplikacja transferowa 
automatycznie pobierze 
je i zapisze na dysku 
komputera.

Teraz do przeprowadzenia nawet najbardziej złożonych symulacji wystarczy licencja NX Nastran. 
Wszystkie obliczenia zostaną przeprowadzone w chmurze BLUER. – wyniki będą dostępne na 

indywidualnym koncie klienta. 

Analizuj modele w chmurze BLUER. − szybciej, taniej, wygodniej!

Symulacje komputerowe pozwalają na osiągnięcie 
znacznych oszczędności związanych z prowadzeniem 
tradycyjnych prac badawczo-rozwojowych. Stworzenie 
modelu komputerowego i cyfrowa analiza działania 
produktu jest szybsza, tańsza oraz bardziej efektywna 
niż fizyczne prototypowanie i testowanie. Symulacja 
pozwala na bardzo szybką ocenę wielu różnych 
koncepcji projektowych. Dzięki temu inżynierowie 
mogą tworzyć lepsze produkty.

Do maksymalizacji korzyści z symulacji komputerowych 
potrzebne są nie tylko odpowiednie narzędzia 
programowe, ale również odpowiednio duża moc 
obliczeniowa, która pozwoli na efektywne wykonywanie 
analiz. Obliczenia związane z dużymi modelami wymagają 
zastosowania rozwiązań superkomputerowych.

Skontaktuj się  
z Betacom w celu 
uzyskania dostępu 
do chmury oraz 
utworzenia profilu 
VPN.

Zainstaluj VPN na 
komputerze, na 
którym posiadasz 
serwer licencji NX 
Nastran i podłącz go 
do chmury BLUER.

Zainstaluj aplikację 
transferową 
umożliwiającą 
wymianę plików  
z chmurą BLUER.

Prześlij projekty, 
na których chcesz 
przeprowadzić analizę 
i zleć jej wykonanie 
za pośrednictwem 
dedykowanego 
portalu.
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O BLUER. Cloud Partner

BLUER. Cloud Partner to stworzona i obsługiwana przez Betacom S.A. niezawodna 
platforma usług informatycznych na żądanie. Oferta obejmuje infrastrukturę serwerową, 
profesjonalne usługi oraz oprogramowanie. Zbudowana z wykorzystaniem najbardziej 
zaawansowanych rozwiązań wiodących dostawców technologii i zarządzana przez 
doświadczonych ekspertów. Elastyczna, skalowalna, niezawodna i w pełni bezpieczna.

Skontaktuj się z nami:

BLUER. Cloud Partner 
T +48 22 5339 884 
E sales@bluer.pl 
www.bluer.pl

Betacom S.A.

ul. Połczyńska 31A 
01-377 Warszawa 
www.betacom.com.pl

O Betacom

Betacom S.A. to notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
integrator systemów IT specjalizujący się w projektowaniu, doradztwie oraz 
wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Istniejąca od 1995 roku 
firma koncentruje się na wspieraniu klientów w dostosowywaniu się do szybko 
zmieniającego się środowiska biznesowego. Wykorzystując światowej klasy 
technologie, zgromadzoną wiedzę i wieloletnie doświadczenie dostarcza wymierne 
korzyści biznesowe wnosząc do ich działalności realną wartość dodaną.


