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Çelik Yapılar için
Tekla Structures

Videoyu izle
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Tüm Çelik Yapıları Zamanında ve
Ekonomik Olarak Tasarlayın,
Detaylandırın, !malat ve Montajını
Tamamlayın
Tekla Structuresmodelleriyle, (olası
sürprizler nedeniyle) imalatın
tekrarlanıpmaliyet artmasını olasılı$ını
en aza indirirsiniz ve sa$lanan toplam
süreç optimizasyonu ile projelerinizi
daha kazançlı sonuçlandırırsınız. Tekla
BIM (Tekla Yapı Bilgi Modellemesi)
yazılımı fabrika, %antiye ve o&ste
avantaj sa$lar: Tasarım, detaylandırma
ve saha operasyonlarını koordine
ederek, geli%mi% ve daha otomatik bir
i% akı%ı sa$larsınız.
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Konsept tasarım,
maliyet tahmini,
satı" ve teklif

Model

"m
alat

Montaj

Montaj
planlaması,
lojistik yönetimi
ve koordinasyonu

Stok yönetimi ve
sevkiyat
koordinasyonu

Otomatik
üretim için
veriler

Model tabanlı
üretim
planlaması ve
yönetimi

Üretim ve saha
için tasarım ve
detaylandırma
verileri
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Elektrik aktarım hattı kuleleri
Detaylı elektrik aktarım hattı kulesi
modelleri, temelden kule birle%enlerine ve
ba$lantılara kadar her %eyi içerir.

Her türden,
her büyüklükte proje

Açıkdeniz yapıları
En büyük açıkdeniz yapılarını da
modelleyebilirsiniz. Yapı ya%am döngüsü
boyunca modelden yararlanın.

PEB
Özel PEB (Ön Üretimli Yapı) araçlarıyla
zamandan tasarruf edin ve sorunsuz bir i%
akı%ı elde edin.

Köprüler
Çelik, beton, ah%ap ve kompozit köprüler
için do$ru ve güncel bir 3B modelleme
ortamı kullanın.

Çe"itli çelik i"leri
Merdivenler, kedi merdivenleri, trabzanlar,
korkuluklar ve metal levha i%leri gibi çe%itli
metal i%leri için in%a edilebilir modeller
olu%turun.
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Detaylı in%a edilebilir modeller
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Tekla modelleri kaynaklar da dahil olmak üzere imalat
ve montaj için gereken her bilgiyi içerir.
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Tekla Structures model verilerini yöneten benzersiz
teknolojisi sayesinde, bir projenin boyutu veya karma%ıklı$ı
ne olursa olsun, en basit merdivenden en büyük petrol
platformları veya dünya çapında stadyumlara kadar her
türden yapının üstesinden gelir.
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Tekla geni% kapsamlı standart ve sektörlere özel parça ve
birle%im yelpazesi sunar – her %eyi en ba%tan modellemek
zorunda kalmazsınız. De$i%iklikler model içinden
yönetildi$inden, tüm teknik resimler, raporlar ve di$er çıktılar
modele göre otomatik olarak güncellenir. Tekla Model
Sharing, proje tara'arının bulundukları konumdan ba$ımsız
olarak i%birli$i yapmalarını kolayla%tırır.
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Önmodellerden aldı$ınız malzeme listelerini kullanarak,
projenin en ba%ında farklı alternatif çözümler için maliyet
tahminleri yapabilirsiniz. 3B görseller ileti%ime yardımcı
olarak daha fazla proje kazanmanız için güçlü bir satı% aracı
olur.
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TeklaWarehouse
TeklaWarehouse, Tekla Structures için uygulama
özel komponent, parça, pro&l, beton veya çelik
gibi malzeme sını'arı, betonarme demiri, hasır
donatılar ve çok çe%itli %ekil ve %ablonları içeren
ücretsiz, çevrimiçi BIM depolama alanıdır. Tekla
Warehouse servisi, üreticiler tarafından sa$lanan
3Bmodel parçaları, üretimle ilgili tüm güncel
bilgileri içerdi$inden, in%a edilebilir yüksek kaliteli
modelleri verimli bir %ekilde üretmek için uygun
bir yol sunar.

Tekla Model Sharing
Tekla Model Sharing ile Tekla Structures proje
ekipleri bulundukları yer veya zaman dilimi ne
olursa olsun, paralel olarak aynı anda veya farklı
zamanlarda birbirleriyle etkin bir %ekilde
çalı%abilirler. Model verileri güvenli bir %ekilde
saklanır ve %ifreli olarak aktarılır. Bu hizmet hem
çevrimiçi hem de çevrimdı%ı olarak, her
büyüklükte proje ile çalı%ır.

E$itim ve Destek
Kapsamlı e$itim fırsatları sayesinde, yeni Tekla
kullanıcıları kısa sürede yüksek kaliteli modeller
olu%turabilir. Çevrimiçi destek hizmetlerine ek
olarak, olası herhangi bir teknik sorunun
çözümü için yerel destek alabilirsiniz.
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"malat için do$ru veriler
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Tekla Structures kuruldu$u gibi kullanıma hazırdır ancak
gerekti$inde kendi ihtiyaçlarınıza göre özelle%tirebilirsiniz.
Herhangi bir programlama gerektirmeden kendi özel
ba$lantılarınızı olu%turabilirsiniz. Tekla Open API arabirimini
kullanarak kendi olu%turdu$unuz uygulamalarınız, bir eklenti
olarak modelleme ortamıyla bütünle%ir.
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Tekla, standartlara ve IFC, DXF, DWG ve DGN gibi özel
formatlara verdi$i destek sayesinde di$er endüstri lideri
yazılımlar ve CNC ekipmanları ile entegre olur. Tekla’nın açık
yakla%ımı sayesinde, MIS ve CNC ekipmanları yanı sıra
STAAD, Robot, SAP2000, ETABS, Dlubal, PDMS, E3D ve
Smart 3D gibi analiz ve tasarım veya tesis tasarım
yazılımlarıyla arayüz olu%turmak mümkün olur.

IFC, Open BIM için açık ve
tarafsız veri formatıdır.
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Teslimat ve malzeme planlamasını destekleyen araçlarla,
programa uymak ve zamanında teslimat yapmak daha
kolaydır. Modeldeki durum bilgileri gerçekçi üretim
planlamasına olanak tanır.



Sorunsuzmontaj süreci
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Tekla ile çalı%mak projenizi planlamanıza, projenin
ilerlemesini takip etmenize, proje boyunca tedarik
zincirindeki tüm tara'arı iyi bir %ekilde bilgilendirmenize
yardımcı olur. Modeldeki durum bilgisini kullanmak, proje
koordinasyonunu geli%tirmenin ve programa göre hatasız
teslimat yapmanın etkili bir yoludur.
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Veri bakımından zengin modeller, projenin daha iyi
anla%ılmasını sa$lar, olası sorunların önceden
tanımlanmasını kolayla%tırır ve herkes güncel veriye sahip
oldu$undan güvenli$i arttırır. Tüm proje tara'arı proje
durumu hakkında aynı bilgilere sahip oldu$unda proje
de$i%ikliklerine uyum sa$lamak kolayla%ır. 3B görsellerle
mü%teriye raporlama yapmak kolayla%ır. Kullanımı kolay
mobil çözümlerle kullanıcının konum veya bilgisayar
becerilerinden ba$ımsız olarak herkes model verilerinden
fayda sa$lar.
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"n%aat sektörü için birlikte daha akıllı
bir gelece$i %ekillendiriyoruz

� Trimble dünyanın çalı%ma %eklini de$i%tirme
vizyonunda olan bir teknoloji %irketidir.
Trimble’ın in%aat üzerine çözümleri sektöre
total station ölçüm araçlarından geli%mi%
yazılımlara kadar yapıların planlama, tasarım,
in%aat ve i%letmesini sa$layan araçlar sunar.
!irketin ayrıca lojistik ve tarım gibi sektörlerde
ürünleri vardır.

Copyright © 2020 Trimble Solutions Corporation. Trimble ve Tekla, Avrupa Birli$i, Amerika Birle%ik Devletleri ve di$er ülkelerde kayıtlı olan bir markadır.

Daha fazla bilgi içinwww.tekla.com/tekla-trademarks.

Ba%arılı bir yapısal i% akı%ı, ihtiyacınız oldu$u kadar
ayrıntıda ve her zaman elinizin altında olan do$ru ve
güvenilir veri gerektirir. Tekla yazılımı ile in%a edilebilir
tasarımınız, hatasız üretim ve ba%arılı in%aa sürecini
destekler.

� Tekla Structures piyasadaki en geli%mi% BIM (Yapı
Bilgi Modelleme) yazılımıdır. Herhangi bir yapının,
do$ru imal edilebilir modellemesini mümkün kılar.

� Tekla Model Sharing Tekla Structures ile çalı%an
proje ekiplerinin konumlarından ba$ımsız verimli
bir %ekilde beraber çalı%masına olanak tanır.

� Trimble Connect do$ru ki%ilerin do$ru yapısal
verilere ula%ımını sa$layan bulut tabanlı bir
platformdur.

� Paramatic Piping Software Borulama, Konveyör,
Portal Vinç, Mafsallı Çerçeve Yapı, Basınçlı Kap,
Tank ve mekanik ekipmanların tasarım süreçlerini
otomatikle%tiren Tekla eklentisidir.

www.tekla.com

Tekla Türkiye tek distribütörü
www.comp-engineering.com


