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a Tekla yazılımı ile çalışmak; ticari 
binalar, endüstriyel tesisler, stadyumlar, 
önceden tasarlanmış binalar ve açık 
deniz platformları ile muhtelif çelik işi 
içeren kaplamalar gibi tüm çelik yapıların 
detaylandırılması, imalatı ve montajına 
en gelişmiş ve bütünleştirilmiş bir şekilde 
hükmetmek demektir. 
 Piyasadaki başka hiçbir araç, işiniz 
için yeni fırsatlar oluşturacak şekilde 
süreç boyunca yapı bilgi yönetimini (BIM) 
böylesine desteklememektedir. 
 Tekla, imalatın daha ileri otomasyonu, 
MIS sistemleri ve CNC makineleri ile 
arayüz bağlantısıyla 4D proje yönetimi 

sayesinde özellikle büyük ve data 
bakımından zengin projelerin 
verimliliğini artırmak için BIM 
esaslı bir çözüm sunmaktadır.

BİLGİ YöNETİMİ

İŞ AKIŞI 
BOYuNcA

“Tekla'yı kuruluşumuzun içindeki 
uygulamalarımızla bütünleştirme 
seviyemiz artıyor; bu ise daha az 
data girişi ve dışardaki iş ortakları 
ile veri paylaşımında daha 
yüksek bir çok yönlülük düzeyi 
demektir. İmal edilecek yapıları 
modelleyerek teklif hazırlamak 
için bilgi toplamayı kolaylaştırıp, 
karmaşık inşaat konularını 
çözmekte yönetime destek ve 
satış ekibine yüksek kaliteli veri 
sağlayabilme imkanına sahip 
oluyoruz. 3D modeli kullanarak 
detaylandırma faaliyetlerini 
yönetmek çok daha kolay oluyor.”

Jean Thibodeau, InteliBuild ve 
Bilgi Sistemleri Kıdemli Başkan 
Yardımcısı, Canam Group Inc.

Tekla, kendini bölgesel 
müşteri desteğine adamıştır. 
Yazılım yenilikleri ve eğitimler, 
çevrimiçi gruplar ve kendi 
kendine öğrenme malzemeleri 
ile endüstriyi bir araya 
getirme toplantıları bunlardan 
bazılarıdır. 
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İMALAT

TASARIM
İNŞAAT MODELLEME

YöNETİM

BİRLİKTELİK

TEKLA
BIM

Detaylandırma kalitesini 
arttırıp imalat ve montajda 
hata sayısını azaltın ve 
süreç boyunca elinizin 
altında olan doğru ve 
güncel bina bilgileri ile 
kalitede istikrar sağlayın.

“Tekla, imalat tesislerimizle 
mükemmel bir arabirim sağladı. 
Doğru miktarda satın alma temini 
ve projenin ilerleyişini takip imkanı 
sağlayacak şekilde ağırlık, kesitler, 
boyutlar gibi kontroller daima 
hazırdı. Çelik yapıyı vaktinden üç 
ay önce teslim edebildik.” 
Hugo Albrecht Drouilly, Guacolda III 
Tesisi Proje Yöneticisi, Edyce, Şili



BIM TÜM YAPILARIN 
YARARINA

Daha hızlı, daha etkin ve verimli 
detaylandırmayla bilgi akışını geliştirin, 
iş tekrarını yok edin ve teslim sürelerini 
azaltın.

Boru ve eliptik şekilli kesitler, kaynak ve 
cıvatalar ve her türden standart profil ve 
malzemeyi modelleyip detaylandırın ve 
ilgili modeli PDS ve PDMS gibi açık deniz 
sektör standardı paketlerle bütünleştirin.

Daha rekabetçi olun ve süreç boyunca 
daha yüksek proje kalitesi sunarak daha 
iyi tekliflerle daha fazla iş kazanın.

Geliştirilmiş iş akışıyla ve bütünleştirilmiş yönetim araçları ile 
iş geçmişini takip edip görsel olarak izleyerek işlerin daha sıkı 
kontrolü sayesinde diğer gruplarla iletişim ve birliktelik kurun.
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Merdiven korkulukları, 
merdivenler, güvenlik 
konstrüksiyonları, sac metal 
ve mimari metal işleri ile yeni 
çelik yapılar ve yenileme işleri, 
paslanmaz çelik imalatlar ve 
yapısal cam uygulamaları gibi 
çeşitli projeleri detaylandırıp 
modelleyin.

Temellerin yerleşimi, kule bileşenleri 
ve birleşim detaylarını içeren 
ayrıntılı 3D modeli kurun ve aynı 3D 
modelden imalat resimlerini üretin.

Ayarlanabilir prefabrik 
çerçeve modülleri ve 
şirkete has özelliklerin 
uyarlanmasıyla, otomatik 
resim üretimi ve diğer 
yazılımlarla olan iletişimle 
işlerin ve bilgilerin 
tekrarlarını önleyin.

Son dakika değişikliklerine 
güvenle olanak sağlayın ve 
herkes için riskleri azaltıp 
geniş kapsamlı bir hizmet 
sunarak müşteri bağlılığını ve 
memnuniyetini artırın.
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“BIM 'le ilişkili teknoloji ve süreçlere olan yatırımımızın gerçekten 
karşılığını aldık. Sahada nerdeyse sıfır hata ile vaktinden 
önce teslimat yaptık. Bu, bir projenin çelik konstrüksiyonunu 
bütçenin oldukça altında tamamlamamıza olanak sağladı. BIM 
alışılagelmişin ötesinde düşünmeye istekli mal sahipleri ve genel 
müteahhitler için gerçek bir ekip gayretidir.”  

Curt Thon, Proje Yöneticisi, Herrick Corporation, ABD



ELEMANLAR VE 
BİRLEŞİMLER
Yapıyı gerçekte inşa edilmiş 
haliyle ve tüm ayrıntılarıyla 
gösteren bir model oluşturur-
ken, geniş seçenekli standart 
veya kişisel komponent ve 
birleşimlerle rutin görevleri 
otomatikleştirin. Birleşimlerin 
tasarımı ve detaylandırmayı 
özelleştirilebilen kurallarla 
otomatikleştirin.

ÇİZİMLER
3D model ile tamamen bütünleştirilmiş 
çizimler, daha doğru metraj, maliyet 
tahmini ve malzeme raporlarını kolayca 
üretin. Bütün çizimler model ile ilişkilidir.

İMALAT
Proje yönetimi araçları; model üzerinde 
bütünleştirilmiş işlemler, değişimleri izleme 
ve bütün projeyi sürekli gözden geçirme 
olanağı sağlar. Model üzerinden maliyet 
hesabına, planlamaya, satın alma, imalat 
adımlarının yönetimine ve otomatize edilmiş 
doğru imalata doğrudan veri aktarımı yapın.

CNC İÇİN 
OTOMATİK VERİ
Zaman alıcı ve zahmetli 
olan markalama 
aşamasından kurtulmak 
için çelik parçalardaki 
poz bilgilerini kazıyarak 
markalama (scribing) 
teknolojisini uygulayın.

FONKSİYONLAR
öZELLİKLERİVE

ELEMANLAR VE 
BİRLEŞİMLER
Yapıyı gerçekte inşa edilmiş 
haliyle ve tüm ayrıntılarıyla 
gösteren bir model oluşturur-

öZELLİKLERİVE

OTOMATİK VERİ



ÇAKIŞMA KONTROLÜ
Çarpışma kontrolünü otomatikleştirin ve 
çakışmaları çok geç olmadan ortaya çıkartın. 
Pahalıya mal olacak hatalar, üstün değişim 
yönetimi ve revizyon kontrolü ile en aza 
indirgenir.

ÇOK KULLANICI
Eşsiz model paylaşımı işlevleri 
sayesinde birden fazla tasarımcıyı 
tek bir işe atayın.

O sırada dünyanın diğer tarafında... 

Şangay New York
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Başkalarının üstesinden 
gelemeyeceği büyük 
projeleri modelleyin 
ve yönetin!

“Tekla, yapıları anlatmak için çok yönlü 
özelliklere sahip bir dile benzetilebilir. 
Guacolda projesinde, Tekla teknolojisi bize 
Japonya'daki tasarımcılar ile Şili'deki çelik yapı 
imalatçılarının iletişimini başarıyla sağladı.” 
Shigehiro Oowaki, 
Boru Tesisatı Mühendislik Müdürü, 
Çelik Yapı ve Güç Sistem Mühendisliği, 
Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Japan

“Açıkçası, en belirgin faydası proje planlarını 
ve detayları, malzeme listesini, ağırlıkları ve 
ağırlık merkezlerini çıkarabildiğimiz tek bir 
yapısal modelin sağlanmış olması. Yazılım 
ayrıca PDS içindeki boru tesisatı modeline 
doğrudan iletişim olanağı sağlıyor.” 
Giuseppe Frigerio, Mühendis, Saipem, İtalya



HEDEFİMİZ SİZİN BÜYÜK DÜŞÜNME VE 
BAŞARMA POTANSİYELİNİZİ ARTIRMAKTIR

Tekla, Tekla Şirketinin Avrupa Birliğinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka ülkelerde kayıtlı olan bir markasıdır.

T   Müşterilerinin büyük düşünme ve başarmasını sağlamaktan yola çıkarak, 
Tekla tarafından müteahhitler, inşaat mühendisleri, çelik ve betonarme 
tasarımcıları ve imalatçıları tarafından ortak olarak kullanılabilecek bir BIM 
(Yapı Bilgi Modeli) yazılım ortamı sağlanmaktadır.

Tekla yazılımı ile oluşturulan, bir araya toplanıp dağıtılan, son derece 
ayrıntılı, inşa edilmiş yapıyı bire bir yansıtan 3D modeller, en yüksek 
seviyede inşa edilebilirlik ve üretim kontrolü sağlar.

Yapı bilgisinin model merkezli toplanması, birlikte çalışmaya daha uygun 
ve bütünleşmiş proje yönetimi ve teslimine olanak sağlar. Bunun anlamı 
ise artırılmış verimlilik ve zaman kaybından kurtularak yapıların daha 
sürdürülebilir kılınması demektir.

T Tekla Şirketi, yazılımı ile sayısal 
bilgi modellerinin gelişimine yön 
vermekte ve inşaat ile altyapı 
endüstrilerine giderek artan bir 
rekabet avantajı sağlamaktadır. 
Tekla yazılımı bütün dünyada her 
türden yapıyı modellemek için 
kullanılmaktadır.

Tekla 1966 yılında kurulmuş 
olup, bugün 100 ülkeden müşterileri, 
15 ülkede büroları ve küresel bir 
iş ortağı ağı bulunmaktadır. Tekla, 
2011 yılından beri Trimble Group'un 
bir parçasıdır.

www.tekla.com


