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At the forefront of shipbuilding engineering

What is FORAN? FORAN adalah sistem CAD/CAM yang paling cocok untuk desain dan produksi dari setiap
jenis kapal atau lepas pantai unit di pasar industri

Sistem FORAN telah di industri marine
selama 60 tahun terakhir sebagai referensi
CAD sistem untuk desain kapal di seluruh
dunia.

Referensi di pasar, dibangun oleh arsitek
kapal untuk arsitek kapal.

SENER adalah perusahaan yang
mengembangkan sistem FORAN dari asal-
usulnya milik keluarga privated dan akan
selalu melakukan.

Lahir di fifties sebagai alat In-house, telah
dikembangkan sampai keadaan seni teknik
pembuatan kapal.
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The FORAN Project

Kami memiliki salah satu alat paling kuat untuk
akses dan kontrol manajemen dan kompatibel
dengan PLM pemasok pemimpin di dunia.

Semua ini, dibulatkan dengan kebijakan lisensi
fleksibel dan terbuka kami yang membuat kita
pilihan terbaik saat ini.

Concept Design

Contract Design

Basic Design

Detail Design

Fabrication & Assembly

Lyfe-cycle Repairs & Conversion

Perintis menjadi Oracle berbasis, FORAN sistem
memastikan integrasi total antara disiplin desain
dan tahap desain yang meliputi semua tahap
proyek desain kapal dan produksi.

Desain kami on-line terhadap Basis Data tunggal
dengan 100% dari sincronization membuat tugas
dari FORAN kapal terbaik berorientasi CAD
sistem di pasar.

Sistem FORAN tidak bekerja dengan file
eksternal. Semua informasi adalah toko dalam
satu tempat: Oracle DataBase
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Salah satu tugas awal desain yang paling relevan
dalam pembuatan kapal adalah pengaturan
umum kapal.

Pada tahap ini, sebagian besar biaya proyek
dikompromikan.

CAD harus mampu mengelola banyak alternatif
dalam waktu pendek.

Sistem FORAN memiliki salah satu alat terbaik
untuk awal dan dasar desain yang fleksibel pada
tahap ini dan menyediakan alat untuk berbagi
informasi dengan alat-alat lain perhitungan dan
analisis: The FGA modul

Pendekatan kami geometri untuk bentuk definisi
topologi teknologi memungkinkan pengguna
untuk menentukan cepat dan mudah bentuk
lambung dan definisi ruang didasarkan pada
permukaan utama.

The FORAN Initial/Basic Design tool

HIDROSTATIKA perhitungan, kondisi beban
definisi, stabilitas kriteria evaluasi adalah
beberapa powerfull alat mengelola oleh FORAN
untuk proses desain awal.
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The FORAN Hull Design tool

Dengan unik & ramah pengguna antarmuka
FORAN FHULL memungkinkan definisi struktur
hull, termasuk shell dan dek plating dan profil
bagian dan struktur internal yang cepat.

Topologi yang mendasari memungkinkan mudah
dan cepat digunakan kembali informasi dari
sebuah komponen yang ditemukan di beberapa
lokasi.

Setelah model produk didefinisikan, Semua
informasi yang diperlukan untuk fabrikasi hull,
pra-merakit, pemasangan, manajemen material,
perencanaan dan kontrol kualitas dapat segera
dan mudah diperoleh, termasuk bersarang
otomatis piring dan profil Bagian.

Perhitungan berat dan pusat gravitasi, area
lukisan dan informasi lengkap pengelasan set
setiap bagian atau unit Majelis dapat diperoleh
dengan mudah dan cepat.

Fasilitas control bahan trek bahan saham dan
memo.
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The FORAN Outfitting Design tool

Alat kami untuk bentrokan Deteksi dan definisi
on-line dan pelaksanaan penetrasi membuat
FORAN alat yang unik untuk membuat kapal.

Dengan kebanyakan pengguna ramah
lingkungan, model produk penuh yang dihasilkan
oleh kemudahan Alat pemodelan dan modifikasi, 
dimana semua disiplin dalam mesin dan 
perlengkapan dipukuli bersama-sama untuk
mengurangi jam desain dan penghematan biaya.

Lingkungan Outfitting & mesin di FORAN V70
FPIPE memungkinkan pengguna untuk
menangani tugas-tugas untuk pipa, HVAC, kabel
nampan, mendukung dan bantu struktur. Juga
definisi dan generasi otomatis Isometrics gambar
adalah cepat dan mudah.

Berdasarkan sebuah DataBase tunggal, FORAN
perlengkapan bekerja dalam sebuah adegan
penuh yang mana semua entitas dari tahap
sebelumnya memainkan peran untuk proyek
berlangsung.

Berbasis di P & saya diagram, kami sepenuhnya
integrasi Data Base memungkinkan pengguna
untuk menggunakan diagram 2D sebagai dasar
untuk model 3D produk yang dimodelkan
dengan mudah dan cepat.
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The FORAN Electrical Design tool

Kabel yang dikendalikan di dalamnya saat
beroperasi, conections (EMC), transit dan
kedewasaan, dirutekan dalam nampan, saluran,
Bagian khusus, Air atau bahkan mewakili inti
tunggal dari kabel.

Tak perlu dikatakan bahwa semua informasi ini
adalah sepenuhnya terintegrasi dengan seluruh
sistem disiplin ilmu FORAN.

Dengan FORAN kami bangga untuk mengatakan
bahwa kita memiliki yang paling ampuh untuk
desain proyek listrik di semua pasar kapal: The
FCABLE modul.

Alat kami terbatas memungkinkan pengguna
untuk desain dan model setiap item tunggal dan
detail mempertimbangkan semua cablelling,
berat dan mengisi aturan dalam nampan,
peringatan apapun misalignment di proyek

Berdasarkan diagram satu baris, FCABLE
memastikan integrasi antara tahap pertama dan
detail pemodelan bahkan memberitahu
merekayasa modifikasi pada posisi peralatan
mempertimbangkan kabel diarahkan dan
terhubung.
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The FORAN Drafting tool

Karena sifat topologi model 3D, gambar dapat
dibuat ulang setelah perubahan dalam 3D. Label
dan dimensi secara otomatis diperbarui.

Gambar-gambar yang dihasilkan secara langsung
dari model 3D produk di modul FDESIGN.

Entitas 2D yang mewakili produk model elemen
yang terkait dengan unsur-unsur 3D dan selalu
update dengan versi terbaru dari model produk.

Label, dimensi, rincian, kapal referensi... juga
berhubungan dengan unsur-unsur model produk.

FDESIGN ini juga pemodel padat & kuat yang
memungkinkan membuat padat dan permukaan
yang menggunakan satu set alat yang kuat.

Karakteristik ini membuat dari FDESIGN alat yang
ideal untuk semua jenis desain di mana objek
selesai harus lengkap, manifold padat, namun
dalam tahap awal Anda merasa lebih nyaman
untuk bekerja pada bagian-bagian yang tidak
lengkap.
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Controlling access & tasks: The Key of Management

Menjadi yang paling digunakan CAD di galangan
kapal angkatan laut, membuat kita delveloping
alat yang lengkap untuk mengontrol informasi
yang disimpan serta memudahkan manajemen,
review dan adik kapal desain dan kontrol.

Mengontrol akses dan membaca informasi di Basis Data adalah faktor kunci dalam kantor galangan kapal/desain besar
yang sering berbagi informasi dalam hal teknik didistribusikan.

Alat kami di dibangun memungkinkan untuk
menciptakan hieralquical struktural berdasarkan
manajer dan spesialis yang akan mengendalikan
dan desain daerah dirancang selalu di bawah
kendali orang-orang kunci yang mampu
membatasi akses dan modifikasi informasi.

Kematangan proyek akan dapat benar-benar
dikontrol mendaftar tahap dan modifikasi
semua entitas dalam Database.
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The FORAN PLM Solution

FORAN sistem terintegrasi dengan Windchill dari
PTC atau Teamcenter dari Siemens, pemimpin
pada PLM solusi.

Semua entitas dari FORAN produk model dapat
diterbitkan dan dikendalikan oleh PLM
fungsionalitas yang sepenuhnya terintegrasi
dalam modul FORAN klasik. Dengan beberapa
klik pengguna dapat memperbarui struktur
produk atau dokumentasi ke PLM dan hanya
sebaliknya, perubahan dan penyisipan informasi
baru dapat memperkenalkan dari PLM dengan
mengakses FORAN Database: FORAN dan PLM
bekerja bidirectionaly

Sistem FORAN terhubung dengan dunia
terkemuka penyedia perangkat lunak
manajemen (PLM) siklus hidup produk yang
membuat perusahaan-perusahaan besar yang
lebih besar dengan mengoptimalkan proses
siklus hidup, dari perencanaan desain dan
pengembangan melalui proses manufaktur dan
dukungan.

Saat ini solusi PLM adalah kunci untuk
mendukung keputusan kritis yang pergi ke
proyek-proyek besar.
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The FORAN FEM option

Pada tahap desain sebelumnya, ketika manfaat
optimasi adalah yang paling signifikan dalam hal
berat biaya siklus hidup, penciptaan mudah
model dioptimalkan adalah faktor kunci.

FORAN sistem menyediakan geometri
disederhanakan model produk dengan optimasi
geometri mengkonversi padatan ke permukaan
untuk format standar, membedakan kerah,
endcuts atau ratholes oleh fungsionalitas
"Ekspor FEM" modul FORAN.

Berkat FORAN hubungan topologi, informasi
yang tidak perlu dapat secara otomatis
dikecualikan dari model dan bagian geometri
disederhanakan dengan penghematan waktu
yang cukup lama.

Akibatnya file ini dapat dengan mudah ditangani
di meshers dan digunakan dalam analisis FEM
menyelesaikan masalah menghasilkan lebih dari
satu model untuk proyek yang sama.



©SENER Grupo de Ingeniería, S.A. 

FORAN Solutions

At the forefront of shipbuilding engineering

The FORAN VR Tool

Alat FORAN FVIEWER menyediakan pengguna
dengan alat yang lengkap untuk desain Tinjauan
dari 3D model dalam semua tahap desain
memeriksa kemajuan proyek.

Pada tahap perencanaan, operasi dan produksi
FORAN FVIEWER memungkinkan studi kritis
perakitan tugas oleh simulasi, memeriksa
membongkar ruang untuk pemeliharaan,
membuat jalan, mengukur jarak dan memeriksa
properti elemen dalam adegan dan
mengendalikan gangguan.

Dunia Virtual yang dibuat oleh komputer memberikan pengguna pengalaman mendalam dan interaksi dengan benda-benda.
Teknik, manfaat beberapa: perencanaan, operasi dan produksi, maketing dan digunakan secara komersial, manajemen, tinjauan oleh shipowners,
tentara kru pelatihan...

FVIEWER can work stand alone, no FORAN installation is needed to improve 

the exchange of information between design office and ship-owners/management.

Review lengkap dan sukses kemajuan dilakukan
memiliki akibatnya penghapusan lagi biaya yang
tidak perlu dan mencegah kesalahan.

Komitmen yang dibuat untuk klien terpenuhi
dengan memberikan ide yang jelas tentang
kemajuan dan perubahan yang dapat
mempengaruhi lebih lanjut persyaratan oleh
syarat-syarat jadwal dan biaya.

Presentasi kepada pemilik kapal tidak pernah
sangat sangat realistis dan intuitif.
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What makes us special and unique?

FORAN adalah kapal berorientasi CAD dibuat oleh Naval arsitek untuk arsitek Naval.
Sejak tahun 50 FORAN telah dikembangkan oleh perusahaan yang sama. Kami menyediakan
stabilitas ke sektor. SENER tidak akan menjual FORAN kepada perusahaan-perusahaan yang
ketiga.

Pembangunan yang berkelanjutan dari sistem yang didasarkan pada kebutuhan pengguna.
Mereka tahu bagaimana melakukannya.

Kami menyediakan 24/7 dukungan kepada para insinyur yang merancang dengan FORAN di
seluruh dunia. Sekelompok Naval arsitek selalu siap untuk memecahkan keraguan atau
persyaratan Anda.

Kami adalah nº1 pada galangan kapal angkatan laut, tinggi menuntut sektor pada fungsi dan
keamanan.

Terbukti dengan pasar membangun semua jenis kapal: Naval, pedagang, lepas pantai dan
lain-lain.

FORAN mudah untuk belajar, menggunakan, menerapkan & beroperasi. Pelatihan penuh
lengkap membutuhkan waktu maksimum tiga minggu untuk mulai memproduksi.



©SENER Grupo de Ingeniería, S.A. 

FORAN Solutions

At the forefront of shipbuilding engineering

Why is FORAN the right tool?

100% integritas disiplin: 1 Database tunggal untuk proyek lengkap. Lengkap & terpadu
lingkungan.

Awal desain alat, salah satu tahap paling dikompromikan dalam biaya.

Lingkungan yang sama untuk semua disiplin, apa yang membuat lebih mudah untuk belajar, 
desain & bekerja dengan FORAN.

Kami meliputi semua tahap desain kapal, mulus kontinuitas: dasar untuk Detail dan produksi

FORAN tidak bekerja dengan file eksternal. Waktu tabungan pada desain tugas. Ini adalah
desain yang nyata on-line antara para insinyur

Berdasarkan Oracle. Mudah & terbuka.

Penciptaan cepat model 3D yang berdasarkan 2D. Mengurangi jam kerja, mengurangi 
kesalahan dan meningkatkan produksi dengan output otomatis

Terbukti teknik kolaboratif. Aks untuk kami besar pelanggan besar!

Mempermudah pertukaran data. FORAN ekspor dan impor menggunakan format standar
(.iges/step/xml/dwg/dxf...) FORAN menggunakan kembali 100% dari data warisan dan 
persentase yang besar dari perangkat lunak eksternal
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Features like:

- Definition of the initial design in 3d space,

That’s FORAN: state of the art for Shipbuilding 
design and production.

- Automatic nest... 

- Auto 2d image regeneration for model,

- Automatic spools and isometric graphics,  

- Electrical load Analysis, 

- Calculate the size of the cable, and 

- Auto Image Building Strategy,

- Automatic exchange of information for the definition of penetration, 

- Solid steering with pull distributor, 

- Direct detection of collisions, 

- Topology shapes hull and 3d model structure, 
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