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CAD+Inform Kft.
A CAD+Inform Kft. több mint 25 éve alakult, száz százalékban magyar tulajdonú műszaki- in-

formatikai vállalkozásként. Az alapító mérnökök és informatikusok azt a célt tűzték ki maguk elé, 
hogy közvetítsék és segítsék az akkoriban gyors számítástechnikai fejlődésnek induló mérnöki- és 
műszaki elemző alkalmazások elterjedését a magyar mérnöki gyakorlatban. A hi-tech eszközök és 
módszerek mellett, a cég által képviselt megoldások közös vonása a mérnökök vizuális szemlélet-
módjának legjobban megfelelő, korszerű számítógépes műszaki grafika.

A termékek és szolgáltatások a mai napig 
két – a maguk területén piac- és technológia 
vezető – külföldi fejlesztő cég magyarországi 
képviselete köré szerveződnek.

A számítógépes tervezés (CAD) és a térbe-
li grafikus alapú műszaki nyilvántartások (GIS) 
területén az amerikai Autodesk széles szakmai 
területet lefedő alkalmazásai ma már elenged-
hetetlen elemei a mérnökök, fejlesztők és üze-
meltetők eszköztárának. Ehhez nem kevéssel 
járult hozzá a CAD+Inform Kft. következetes 
tevékenysége is.

A cég másik meghatározó működési területe 
a szintén több évtizedes fejlődésre visszate-
kintő számítógépes folyamat-szimuláció, és az 
általa képviselt, hazánkban még újszerű válla-
latirányítási támogatás elterjesztése. A szimu-
lációhoz a technológiai hátteret az angol Lanner 
Group Limited által folyamatosan fejlesztett – 
több mint 30 éves múltra visszatekintő – WIT-
NESS esemény alapú folyamat-szimuláció szol-
gáltatja. Az alkalmazás a cégek különválásáig 
az AT&T cégcsoporthoz tartozott, és ma olyan 
jelentős nagyvállalati rendszerekbe is beépül, 
mint az SAP, az IBM vagy az Oracle gazdasági 
elemző rendszerei.

A két nagy múltú fejlesztő hazai képviselőjeként, a CAD+Inform Kft. nagyszámú céges referenci-
ával és sok jelentős projekt megvalósításával maga is hosszú utat járt be. A cég eredményességét 
támasztja alá, hogy cégmutatói alapján, a független cégminősítők értékelési szempontjai szerint, 
beletartozik a legmegbízhatóbb hazai cégek szűk csoportjába. 

A fejlett technológiákkal foglalkozó, speciális területekre szakosodott vállalatok többségéhez ha-
sonlóan, nagyságát tekintve a CAD+Inform Kft. is kis- közép vállalkozásnak minősül, ahol azonban 
koncentráltan van jelen a műszaki szaktudás. A CAD+Inform Kft. esetében a létszám közel kilencven 
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százaléka magasan képzett, felsőfokú végzett-
séggel rendelkező informatikus, mérnök, köz-
gazdász, vagy matematikus.

Ezen a bázison egyaránt rendelkezésre áll-
nak a fejlett technológiák körébe tartozó spe-
ciális szoftverek értékesítéséhez, felhasználói 
támogatásához, oktatásához, és – szolgálta-
tás keretében – az egyedi szimulációs alkal-
mazások kifejlesztéséhez szükséges humán 
erőforrások. Ez utóbbival első sorban azoknak 
a kisebb vállalkozásoknak a számára válik el-
érhetővé a szimulációs alapú probléma meg-
oldás, amelyek nem rendelkeznek megfelelően 
képzett saját szakemberekkel, vagy az esetleges szükséges egyéb erőforrásokkal. A bonyolult belső 
folyamatok és a halmozottan jelentkező problémák miatt nagyvállalati szinten, ahol néhány száza-
lékos javulás is hatalmas összegeket jelenthet, természetesen a mindig kéznél lévő saját erőforrá-
sokkal megvalósított projektek tudnak igazán költség hatékonyak lenni.

Tisztelt Döntéshozó, Elemző!
A CAD+Inform Kft. szakmai csapata bízik benne, hogy a tevékenységi körébe eső valamilyen tech-

nológia bevezetése, vagy konkrét vállalati folyamat-szimulációs projekt keretében, az Ön cégét is 
üdvözölhetjük ügyfeleink körében!
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