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Örnek İmalat Föyleri

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
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Ahşap Karkas Çatı
Sistemleri için Tasarım
Mühendislik ve
Modelleme Yazılımı
www.ahsapmuhendisligi.com
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Gang-Nail Sistemleri, ahşap mühendisliği sanayi için
tasarım, üretim ve tüm inşaat aşamalarında zaman
tasarrufu sağlayan entegre çözümler
sunmaktadır. Çatı ve Makas tasarım
paketi, son sistem görüntüleme
yazılımı ve mühendislik araçları
kullanarak, ahşap karkas çatı
sistemlerinin tasarımı için
komple bir paket sunmaktadır.
Çatı karkası ve çatı makasları
yazılımından alınan imalat,
tasarım ve mühendislik
çıktıları sayesinde,
Ahşap Karkas Çatı Tasarımında, Statik
üretim süresince
ihtiyaç duyulan
Hesaplarının Yapılmasında, İmalatında ve
tüm üretim
3D görüntülenmesinde Kullanılan Çatı
bilgileri
sağlanır.
Karkası ve Çatı Makasları Yazılım Paketi

Kısaca ‘Çatı ve Makas’ olarak adlandırdığımız
Gang-Nail Sistemleri çatı karkası ve çatı makasları
yazılımı, ahşap karkas çatı sistemlerinin tasarımında,
detaylandırılmasında, statik hesaplarının yapılmasında,
imalatında ve 3D görüntülenmesinde kullanılır.
Çatı karkası ve çatı makasları yazılımı, aynı proje uygulama
alanında, tek bir proje için kullanılacak tüm makas elemanlarını
birlikte ele alarak, proje kontrolünü kolaylaştırır. Çatı
makaslarının, üretim ve tasarım aşamaları süresince ekranda yer
alması revize kolaylığı sağlar. Çatı makasları; tasarım aşamasında,
nihai kullanıcıya kadar her kullanıcının kolayca anlayacağı şekilde,
tasarım durumlarına göre, renklerle kodlanmıştır. Bu yazılım;
kullanıcının, duvar detaylarını, manuel olarak girerek veya
doğrudan karkas yazılımından aktararak bunları, standart
çatı modellerine ve makrolarına bağlamasına imkan tanır.
Bu özellik tasarım sürecini hızlandırır.
Döşeme kirişleri ve çatı karkasının tüm tasarımı,
Ecojoist tasarım paketi ile bütünüyle entegre olmuş
bir şekilde, tüm yapının net bir resmini elde etmek
amacıyla, görüntülenir ve tasarlanır. Fiyat
koşullarından üretim ve teslimat planlamalarına
kadar, tüm veriler, mükemmel bir şekilde
Matrix yönetim uygulamasına aktarılır.
Elde edilen 3D perspektif görünümü,
üretim aşamasından önce, tüm proje
detaylarının incelenmesine olanak
tanıyarak, olası yüksek maliyetli
hataları engeller. CNC
yöneticisinde mevcut bulunan bir
çok CNC linki ile Çatı ve Makas
uygulaması, birçok önde
gelen Çatı makas üreticileri
tarafından tercih edilen
bir sistemdir. Bu modül,
aynı zamanda, yapı
mühendisliği ve
tasarım
uygulamaları için
bağımsız bir
uygulamadır.

www.ahsapmuhendisligi.com

Uygulamanın ,3D görüntüler ve detaylı bilgiler sunan ücretsiz
versiyonunu web sitemiz üzerinden yükleyebilirsiniz.

YAzılıM
ÖzEllİKlErİ:
u

Özel Destek Hizmeti:
u

Endüstriyel eğitim almış
personel

u

Hızlı ve doğru çözümler
üreten destek ekibi

u

u

Telefon, e-mail ve internet
üzerinden gerçek zamanlı
hizmet

u

u

Müşteri güvenliğini sağlayan
website bağlantısı

u

u

Düzenli müşteri ziyaretleri

u

u

Kapsamlı Eğitim:
u

Özel eğitim paketleri

u

Özel olarak programlanmış
sanayi odaklı dersler

u

Kapsamlı eğitim notları

u

Müşteri ihtiyaçlarına
göre hazırlanmış özel
eğitim programları

u

Başlangıç, orta ve ileri
seviyelerde eğitim

u

u

Genel çatı profilleri için ön
tanımlı makrolar
Kolay biçimleme
fonksiyonları
Tam kapsamlı modelleme
ve detaylandırma özellikleri
Gerçek zamanlı 3D
görüntüleme
Öğrenimi kolay Windows
tabanlı sistem
Makine ve testereler için
doğrudan linkler
Ecojoist tasarım yazılımı ile
entegre olmuş sistem
Ahşap Karkas ve Matrix
linkleri

