4 -

Haber Bülteni
lteni

ü
B
r
e
b
a
H

SayÈ 2 – MayÈs 2005

Etkileyici Geliﬂmeler
Yeni IntelliCAD 5
Yeni STEEL
Yeni FineHVAC Calc

Önsöz 1, Etkileyici Geliﬂmeler
K›sa Haberler 1,
IDEA
FineHVAC 2, FineELEC
IntelliCAD
3,
STRAD
STEEL 3, GT.STRUDL
Haberler,
Etkinlikler
Fiyat Listesi 4.

1,
2,
2,
3,
3,
4,

Ö NSÖZ

Son dönem içindeki önemli geliﬂtirme çal›ﬂmalar› ve 4M etkinlikleri yaz›l›m
setimize duyulan ilginin ve gösterilen kabulün kan›tlar›d›r. Bu çal›ﬂmalar içinde
aﬂa¤›da s›ralananlar dikkat çekicidir:
Yeni IntelliCAD 5 alternatif CAD ürünümüzü ﬂimdiye dek oldu¤undan daha
güçlü k›ld›. Bizler yurdumuzda sürüm 5'i ilk sunmaktan gurur duyuyoruz.
Sürüm 5 iki ayr› biçimde edinilebiliyor: Standart ve Profesyonel. Profesyonel
sürüm ileri düzey kat› modelleme ve VBA deste¤ine sahip.
STEEL'e iki yeni modül eklendi: PreSTEEL çok say›da tipik yap› ﬂablonlar›
yard›m›yla yap›sal analiz modelinin, eleman kesitleri, mesnetlenme koﬂullar›
ve yüklemeler ile birlikte son derece h›zl› tan›mlanmas›na olanak sa¤l›yor.
SteelCONNECT 3B tasar›m ortam›nda levha, kaynak, bulon, guse, berkitme
v.b gibi elemanlar› kullanarak birleﬂim detaylar›n› çok h›zl› ve kolay bir
ﬂekilde oluﬂturuyor.

ELETRA
ELETRA TEKNOLOJ‹ UYGULAMA ve
DANIﬁMANLIK LTD. ﬁT‹.
Menderes cad, 123/1 Buca, 35140 ‹ZM‹R
Tel: (232) 439 1435 Faks: (232) 448 8977

www.4msa.com.tr

ISK projelerinin tasar›m ve hesaplama arac›
FineHVAC'nin
hesaplama
bileﬂeni
FineHVAC Calc ad›yla, tam sürümün
yan›s›ra tek baﬂ›na edinilebilen bir ürün
haline getirildi ve uygun bir tan›t›m fiyat› ile
sunuluyor.
‹zleyen sayfalarda 4M yaz›l›m setinin di¤er
ürünleri ile ilgili geliﬂmeleri bulabilirsiniz.

Haber bültenimizin bu say›s› geçmiﬂ
bir kaç ay içinde 4M yaz›l›m seti
üstünde yap›lan yarat›c› çal›ﬂmalar› ve
geliﬂmeleri yans›tmaktad›r. Bina
tasar›m yaz›l›mlar› konusunda küresel
marka olma yolunda ilerleyen 4M
yaz›l›m
seti
ile
yurdumuzda
kazand›¤›m›z baﬂar› ve deneyimleri
baﬂka pek çok ülkeye taﬂ›maya devam
ediyoruz. IntelliCAD, IDEA, STEEL,
STRAD, FineHVAC ve FineELEC
yaz›l›mlar› mimar ve mühendislerimizin
tüm
beklentilerini
karﬂ›layacak
durumdad›r. Bununla birlikte olas› yeni
beklentileri de karﬂ›lamaya haz›r›z ve
ürünlerimizin yarataca¤› katma de¤eri
artt›rmak için araﬂt›rma ve geliﬂtirme
çal›ﬂmalar›m›z› aral›ks›z sürdürüyoruz.

KÈsa Haberler
Yurdumuzda ilk kez IntelliCAD
5'in taraf›m›zdan sunulmas›, ITC
aktif üyeleri içindeki rolümüzün
göstergesidir.
FineHVAC ve STEEL'e yap›lan
son ekler tutarl› destek politikam›z›n
göstergesidir.
IntelliCAD'in baﬂar›s› IDEA,
FineHVAC, FineELEC, STRAD gibi
düﬂey
ürünlerde
IntelliCAD'i
kullanmam›z›n do¤ru bir strateji
oldu¤unu kan›tlamaktad›r.
4M yurt genelinde at›lgan
kampanyalar›na pek çok yol
gösterileri, çal›ﬂma toplant›lar›,
tan›t›m etkinlikleri ve fuar kat›l›mlar›
ile devam etmektedir.
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4M yaz›l›m setinin mimari tasar›m
paketi IDEA'n›n gücü yüksek verimli
nesne tabanl› mimar› tasar›m
motorundan kaynaklanmaktad›r. IDEA
ile binan›n üç boyutlu gerçek modeli
üstünde bilinen CAD standartlar› ve
open DWG veri iletiﬂimi kullan›larak
çal›ﬂ›l›r. IDEA, yüksek kaliteli "ray
tracing"
fotogerçeklik
sunan
PhotoIDEA bileﬂeni
ile
sanal
gezintilere olanak tan›yan WalkIDEA
bileﬂeninden oluﬂur. IDEA'n›n yeni
sürümü Uluslararas› Yap› 2005 ‹stanbul fuar›nda tan›t›lacakt›r.
Yeni sürümde yap› elemanlar›n›n dinamik düzenlenmesinde
s›n›rs›z güç sa¤lamak için yeni nesne tabanl› teknikler
kullan›lmaktad›r. Sürüm IntelliCAD 5 moturu ile güçlendirilmiﬂtir.
Yeni sürüm, yeni fiyat›na bak›lmaks›z›n mevcut IDEA
kullan›c›lar›na bedelsiz sunulacakt›r.
IDEA'n›n daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresini ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.

FINEHVAC
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ISK projelerinin tasar›m ve hesaplama arac› FineHVAC
baﬂlang›çta gerekli tüm hesaplamalar› çizimlerden ald›¤› veri ile
yapabilen tam sürümü ile tan›t›ld›. Tam sürüm bu özelli¤i ile
rakipsiz olma durumunu korumaktad›r. Art›k, yeni kullan›c›lar›n
sadece hesaplama bileﬂeni FineHVAC Calc'› edinme ﬂans›
vard›r. FineHVAC Calc tüm hesaplama modüllerini (›s› kay›plar›,
tek borulu sistem, çift borulu sistem, döﬂemeden ›s›tma, klima
yükleri, fan coil'ler, hava kanallar›, ve psikrometri) içerir ve çok
özel bir tan›t›m fiyat› ile sunulmaktad›r. Kullan›c› sadece
hesaplama tablolar›na veri girmek durumundad›r. Tüm
gereksinim duyulan ç›kt› otomatik üretilir. FineHVAC Calc
kullan›c›lar› istedikleri zaman FineHVAC tam sürüme
geçebilirler.
FineHVAC'nin daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için
www.4msa.com.tr adresini ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme
sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.

FINEELEC
FineELEC elektrik tesisat› için gereksinim duyulan tüm
hesaplamalar› tesisat çizimlerinden ald›¤› veri ile yapar.
Hesaplama tablolar›, teknik raporlar, malzeme ve maliyet listeleri,
plan görünümü, panel ve blok diyagramlar›, ve ayr›nt›l›
görünümleri üretti¤i ç›kt›lar aras›ndad›r. Tasar›m bileﬂeni
IntelliCAD'i kullan›r. Hesaplama bileﬂeni uluslararas› standartlar›
desteklemektedir. FineELEC'in tasar›m bileﬂeni Tükçe ve
‹ngilizce arayüze sahiptir. Hesaplama bileﬂeni yeni Avrupa normu
CENELEC HD384 ürüne uyarlanana dek ‹ngilizce b›rak›lmﬂ›t›r.
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IntelliCAD
AutoCAD’ in (*) bilinen
en iyi alternatifi ve
CAD endüstrisinin ünü
yükselen
üyesi
IntelliCAD,
yeni
sürümü IntelliCAD 5
ile
sunulmaktad›r.
IntelliCAD 5, AutoCAD
2004 ve 2005 dahil,
tüm DWG biçimleri ile
tam
uyumluluk
içindedir.
Yeni
özellikleri
aras›nda
çizim s›ras›, kurtarma ve denetleme, çizgi kal›nl›¤› tan›ml› çoklu
çizgi, çoklu yerleﬂim, karmaﬂ›k çizgi tipleri, çok sat›rl› metin,
yeni araç çubu¤u kontrolleri, görüntü motoru, bellek modeli, iDrop teknolojisi v.b. bulunmaktad›r. IntelliCAD 5'i yurdumuzda
ilk 4M sunmaktad›r. IntelliCAD 5'in iki ayr› sürümü vard›r.

STEEL
STEEL’ in son sürümünde önemli geliﬂmeler ve eklentiler
uygulanm›ﬂt›r. Yerelleﬂtirme düzenlemeleri ve Türk
standartlar›na tam uyumluluk d›ﬂ›nda programa iki yeni modül,
PreSTEEL ve SteelCONNECT, eklenmiﬂtir. PreSTEEL
kullan›c›ya sundu¤u çok say›da tipik yap› ﬂablonlar› yard›m›yla
yap›sal analiz modelinin, eleman kesitleri, mesnetlenme
koﬂullar› ve yüklemeler ile birlikte son derece h›zl›
tan›mlanmas›na olanak sa¤layan yararl› bir eklentidir.
PreSTEEL ile bir yap› dakikalar içinde kesitleri, mesnetlenme
koﬂullar› ve tüm yükleme durumlar› ile birlikte analiz ve tasar›ma
haz›r bir ﬂekilde modellenebilir. SteelCONNECT modülü grafik
ortamda tasar›m yapabilen ve sonlu elemanlar teknolojisine
dayal› geliﬂmiﬂ bir çizim ve hesap arac›d›r. SteelCONNECT 3B
tasar›m ortam›nda levha, kaynak, bulon, guse, berkitme v.b gibi
elemanlar› kullanarak birleﬂim detaylar›n› çok h›zl› ve kolay bir
ﬂekilde oluﬂturur ve çözümlemede STEEL program›ndan ald›¤›
analiz sonuçlar›n› kullan›r. STEEL'e yap›lan bu eklentiler
d›ﬂ›nda en önemli yenilik 6 serbestlik derecesi tan›mlayabilme
olana¤›d›r. Kullan›c› mesnet ya da dü¤üm noktalar›n›n›n

4M-IntelliCAD 5 (Standart sürüm): Yeni özelliklerin tümünü, ayr›ca
Raster-Image, X-ref yöneticisi ve Rendering fonksiyonlar›n› içeren
tam sürüm.
4M-IntelliCAD 5 PRO (Profesyonel sürüm): Standart sürüme ek
olarak, 3B kat› modelleme (Open CASCADE ve ileri düzey 3B
modelleme teknolojisi üstüne kurulu) ve VBA deste¤ini içerir.
(*) AutoCAD AutoDesk ﬂirketinin ticari markas› ve ürünüdür

IntelliCAD'in daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresini ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.

STRAD

serbestlik derecelerini diledi¤i ﬂekilde düzenleyerek yap›sal
modelde amaca uygun özel dü¤üm birleﬂimleri tan›mlayabilir.
STEEL 2005 ayr›ca GT.STRUDL ile tablolar ve eleman
gruplar›n› da içeren yeni ve daha geliﬂmiﬂ bir arayüze sahiptir.
STEEL'in daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresini ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.

GT.STRUDL
STRAD betonarme yap›lar için 3B ileri düzey yap›sal analiz ve
tasar›m arac›d›r. STRAD Türkçe arayüze sahiptir ve Türk
standartlar›na uyumludur. STRAD, IntelliCAD ve di¤er CAD
araçlar› üzerinde çal›ﬂabilir. Statik ve modal analiz yapabilen
güçlü bir sonlu elemanlar analiz motoru ve betonarme
elemanlar için güvenilir bir tasar›m modülü bulunmaktad›r.
Zengin parametre seçenekleri ile her türlü deprem
ﬂartnamesine kolayl›kla uyarlanabilir.
STRAD'›n daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresini ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.

GT STRUDL Georgia Tech (Georgia Institute of Technology,
Atlanta, USA) taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ, kalitesini Nuclear
Regulatory Commission’ ›n (http://www.nrc.gov) onaylad›¤›
dünyaca ünlü yap›sal analiz ve tasar›m yaz›l›m›d›r. Ba¤›ms›z ya
da STRAD ve STEEL ile birlikte çal›ﬂabilir. Do¤rusal olmayan
analiz, kablo eleman analizi, do¤rusal olmayan statik ve dinamik
analiz, push-over, transient, harmonic ve steady state analizleri,
burkulma analizi gibi pek çok analizi yapabilir. Bir çok
yönetmeli¤i destekleyen çelik ve betonarme tasar›m modülleri
bulunmaktad›r.
(*) GT.STRUDL Georgia Tech Research Corporation'›n (Atlanta, Georgia, USA)
ticari markas› ve ürünüdür

GT.STRUDL'›n daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için
www.4msa.com.tr adresini ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme
sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.
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Haberler, Etkinlikler

‹letiﬂim Bilgileri

Menderes Caddesi, 123/1 Buca,
35140 ‹ZM‹R
Tel: (232) 439 14 35
Faks: (232) 448 89 77
www.4msa.com.tr

Ticari Fuarlara Kat›l›m
• 05 – 09 May›s 2004
Uluslararas› Yap› 2004 ‹stanbul
• 22 – 26 Eylül 2004
Uluslararas› Yap› 2004 Ankara
• 07 – 10 Nisan 2005
SODEX Antalya 2005
• 04 – 08 May›s 2005
Uluslararas› Yap› 2005 ‹stanbul
• 09 – 12 Haziran 2005
Yap› 2005 Gaziantep
Yol Gösterileri
• 12 Haziran 2004 Bursa ‹MO
STEEL, STRAD, GT.STRUDL sunumu
• 17 Eylül 2004 Eskiﬂehir ‹MO
STEEL, STRAD, GT.STRUDL sunumu
• 24 ﬁubat 2005 Ankara ‹MO
STEEL, STRAD, GT.STRUDL sunumu
• 05 Mart 2005 Bursa ‹MO
STEEL, STRAD, GT.STRUDL sunumu
Web Sitemiz www.4msa.com.tr
Yarat›c› çözümlerimiz ile ilgili broﬂürler,
demo ve de¤erlendirme sürümleri,
kullan›c› klavuzlar› ve di¤er ayr›nt›l›
bilgi için web sitemizi ziyaret
edebilirsiniz.

BURSA
HAVARS Ltd. ﬁti.
Volkan Arslan
Gazc›lar Caddesi, Petek Bozkaya ‹ﬂhan›,
C-Blok, No:202 BURSA
Telefon: (224) 271 92 98

‹STANBUL

• Karadeniz Teknik Üniversitesi
Beﬂikdüzü Meslek Yüksek Okulu
• Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
‹nﬂaat Mühendisli¤i Bölümü
Mimarl›k Bölümü
Mühendislik kuruluﬂlar› ile iliﬂkiler
4M yaz›l›m ürünleri aﬂa¤›daki meslek
kuruluﬂlar›n›n e¤itim çal›ﬂmalar›nda
üyelerin kullan›m›na aç›kt›r:
MMO ‹zmir ﬁubesi
‹MO Eskiﬂehir ﬁubesi
4M yurdumuzun tüm kentlerindeki
meslek kuruluﬂlar› üyelerine ürünlerini
tan›tmaya, ve bu kuruluﬂlar›n meslek
e¤itimlerine
katk›da
bulunmaya
haz›rd›r. Lütfen bize ulaﬂ›n.

Fiyat Listesi

Üniversiteler ile iﬂbirlikleri
4M yaz›l›m ürünleri aﬂa¤›daki e¤itim
kuruluﬂlar›nda
ö¤rencilerin
ve
akademisyenlerin kullan›m›na aç›kt›r:
• Bo¤aziçi Üniversitesi
‹nﬂaat Mühendisli¤i Bölümü
• Cumhuriyet Üniversitesi
Sivas Meslek Yüksek Okulu
• Dokuz Eylül Üniversitesi
‹nﬂaat Mühendisli¤i Bölümü

CAD
IntelliCAD 5
IntelliCAD 5 PRO
Mimari
IDEA
Yap›sal Analiz
STEEL
STRAD
GT.STRUDL
Tesisat
FINE-HVAC Calc
FINE-HVAC Full
FINE-ELEC

BESA Mekanik Ltd. ﬁti.
Salim Evyapan
Fulya Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No: 90/1
Mecidiyeköy – ‹STANBUL
Telefon: (212) 212 71 81
GEREKL‹ Mimarl›k Ltd. ﬁti.
Fethi Gerekli
Selçuk Sokak, No:5/2 Bebek – ‹STANBUL
Telefon: (212) 287 76 79
KL‹MASAN Ltd. ﬁti.
Cevdet Tüzün
Fulya Mahallesi, Ayﬂecik Sokak, No:29/A,
Murat Apt. Mecidiyeköy - ‹STANBUL
Telefon: (212) 211 19 20

‹ZM‹R
GEREKL‹ Mimarl›k Ltd. ﬁti.
Fethi Gerekli
Mustafa Tuzcuo¤lu ‹ﬂhan›, 1473 Sokak, No:5,
Kat:3, Ofis:301 Alsancak - ‹ZM‹R
Telefon: (232) 464 49 33

($)
250,00
450,00

SULH‹ BAﬁARAN Taﬂ›mac›l›k ve Tic. Ltd. ﬁti.
Atila Y›lmaz
Taranc›lar ‹ﬂhan›, 858 Sokak, No:5/703
Konak – ‹ZM‹R
Telefon: (232) 441 06 97

1.525,00
2.200,00
2.200,00
4.500,00
745,00
1.220,00
720,00

Not: Bir e¤itim kuruluﬂunu temsil ediyorsan›z,
lüften bize ulaﬂ›n.

4M Uluslararas› ‹letiﬂim
Türkiye
Yünanistan
Bulgaristan
Almanya
Hindistan
Güney Amerika

www.4msa.com.tr
www.4m.gr
www.4msa.bg
www.lebedos.com
www.samhithaindia.com
www.quartz.com.uy

Yak›nda Kanada, ‹sveç ve ‹skandinavya'da.

Küresel Çal›ﬂmalar
Hyderabad, Hindistan
Milano, ‹talya
Montevideo, Uruguay
Assenovgrad, Bulgaristan
Las Vegas, ABD

16 – 18 Ekim 2004
02 Aral›k 2004
Ocak 2005
05 Nisan 2005
23 Haziran 2005

ICACC 2004: Betonarme ve ‹nﬂaat Alan›nda ‹lerlemeler Uluslararas› Konferans›na kat›l›m
STRUDL EC2 bileﬂeninin GT.STRUDL Avrupa Konferans›nda tan›t›m›
IntelliCAD 5'in Brezilya, Arjantin ve ﬁili'deki Quartz ortaklar›na tan›t›m›
Plovdiv, Ruse, Dimitrovgrad ve Sliven kentlerinde yol gösterileri
GT.STRUDL Kullan›c›lar› Y›ll›k Toplant›s›: EC2 ve EC8'in GT.STRUDL'da uygulanmas› sunumu

