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Duvar ve Döşeme
Sistemleri için
Ahşap Karkas Yazılımı
www.ahsapmuhendisligi.com
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Gang-Nail Sistemleri, 20 yılı aşkın tecrübesi ile, CAD
çözümlerinin uygulama geliştiricisi ve tedarikçisi
olarak sektördeki öncü yerini
korumaktadır. Yüzlerce kullanıcı ile,
duvar ve döşeme karkasları
yazılımları üretiminde piyasa
lideriyiz. Ayrıca, Autodesk ISV
ortağı ve tescilli geliştiricisiyiz.
Gang-Nail yazılım paketleri,
günümüzün zorlu ve
giderek gelişen imalat
gereksinimleri için
kullanılmaktadır.

Üreticiler, Yapı Mühendisleri ve
Mimarlar için Yazılım Modülleri

Ahşap karkas duvar ve döşeme sistemleri için bir
tasarım aracı olan Ahşap Karkas yazılımı, günümüzün
şantiye dışı inşaat işleri piyasasının ihtiyaçlarına uygun
modüler bir çözümdür. Üreticiler, yapı mühendisleri ve
mimarların
kapsamlı bir şekilde faydalandığı bu
yazılım, Ahşap Karkas yapıların 3D detaylandırılması
için kullanılmaktadır. Kapsamlı bir kesim listesi ve
manuel üretim için imalat projeleri ile, sanayi tipi
otomatik makine ve testerelere direk linkler sunar.
Autodesk®, AutoCAD® veya diğer mimari yazılımlar ile
entegre olacak şekilde tasarlanmış olan Gang-Nail®
Ahşap Karkas yazılımı, Ahşap Karkas Sistemler için
tercih edilen bir endüstriyel tasarım platformudur.

Neden Pazar Lideriyiz
u

İngiltere’ de yaratılan ve
sürekli geliştirilen ahşap
karkas yazılımı

u

İngiltere ve İrlanda başta
olmak üzere, bir çok üretici
tarafından kullanılan ahşap
karkas yazılımı

u

Sürekli güncellenen ve
geliştirilen öncü ekip desteği

u

Sektördeki en köklü ahşap
karkas yazılımı

www.ahsapmuhendisligi.com

Özel Destek Hizmeti:
u

endüstriyel eğitim almış
personel

u

Hızlı ve doğru çözümler
üreten destek ekibi

u

u

u

Telefon, e-mail ve internet
üzerinden gerçek zamanlı
hizmet
Geliştirme ekibi ile doğrudan
bilgi alışverişi
Şantiyede danışmanlık hizmeti

YAZILIM
ÖZeLLİKLerİ:
u Duvar ve Döşeme Karkası

yazılımları

u AutoCAD® mimari tabanlı

yazılım

u Nesnesel merkezli teknoloji
u Kolay hızlı kurulum ve

kullanım özellikleri

u Çizim ve programlama

çözümleri için tek bir ortam

u Tek adımda düzenleme

Kapsamlı eğitim:
u

Özel eğitim paketleri

u

Sanayi odaklı dersler

u

Kapsamlı eğitim notları

u

Müşteri ihtiyaçlarına
göre, talep üzerine özel
eğitim programları

u

Ahşap karkas yapı teknolojisi,
Gang-Nail® yazılımları
paketleri

fonksiyonu

u Dinamik güncelleştirmeler
u Otomatik programlama
u Doğrudan makine ve testere

linkleri

u Çatı makasları, döşeme

kirişleri, ecojoist® ve
Matrix linkleri
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Ahşap Karkas yapılar için tasarım, planlama,
imalat ve montaj projeleri oluşturmak için
kolay kullanımlı yazılım paketi.

ASMAZ Enerji İletişim
İnşaat Taahhüt Özel Eğitim
Hizmetleri Tic. Ltd. Şti
MERKEZ : ASMAZ Plaza Fatih
Caddesi 35/20
77200 YALOVA/TÜRKİYE
Tel : +90 226 813 67 22
Fax : +90 226 813 07 67
info@asmaz.com.tr

