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Haberler, Etkinlikler
• 02 Aral›k 2006, Eskiﬂehir ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 02 Aral›k 2006, Eskiﬂehir MMO
FineHVAC, FineLIFT, FineSANI sunumu
Çal›ﬂma toplant›lar›
• 02 – 03 Haziran 2006, Bursa
FineHVAC kullan›c›lar› e¤itim tekrar›
• 04 Kas›m 2006, Konya
STEEL kullan›c›lar› e¤itim tekrar›
• 02 – 03 Aral›k 2006, Eskiﬂehir
STEEL kullan›c›lar› e¤itim tekrar›
• 08 Aral›k 2006, Adana
STEEL kullan›c›lar› e¤itim tekrar›
Ticari fuarlara kat›l›m
• 16 – 19 Kas›m 2006
ISK-SODEX Antalya 2006
Yol gösterileri
• 03 Haziran 2006, Bursa ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 24 Haziran 2006, Diyarbak›r ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 24 Haziran 2006, Diyarbak›r MMO
FineHVAC, FineLIFT sunumu
• 26 Haziran 2006, Elaz›¤ ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 26 Haziran 2006, Elaz›¤ MMO
FineHVAC, FineLIFT sunumu
• 27 Haziran 2006, Malatya MMO
FineHVAC, FineLIFT sunumu
• 28 Haziran 2006, Gaziantep ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 28 Haziran 2006, Gaziantep ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 28 Haziran 2006, Gaziantep MMO
FineHVAC, FineLIFT sunumu
• 29 Haziran 2006, Adana ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 29 Haziran 2006, Adana MMO
FineHVAC, FineLIFT sunumu
• 03 Kas›m 2006, Konya ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 04 Kas›m 2006, Konya MMO
FineHVAC, FineLIFT, FineSANI sunumu
• 16 Kas›m 2006, Antalya MMO
FineHVAC, FineLIFT, FineSANI sunumu
• 17 Kas›m 2006, Antalya ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 18 Kas›m 2006, Antalya Akdeniz Asansör
Yürüyen Merdiven Sanayicileri
ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i
FineLIFT sunumu
• 25 Kas›m 2006, ‹zmir MMO
FineHVAC, FineLIFT, FineSANI sunumu
• 01 Aral›k 2006, Bursa MMO
FineHVAC, FineLIFT, FineSANI sunumu

Web sitemiz
Yarat›c› çözümlerimiz ile ilgili broﬂürler,
demo ve de¤erlendirme sürümleri, kullan›c›
k›lavuzlar› ve di¤er ayr›nt›l› bilgi için
www.4msa.com.tr adresindeki web sitemizi
ziyaret edebilirsiniz.
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
• Ege Üniversitesi
Makine Mühendisli¤i Bölümü
• Ege Üniversitesi
Tar›msal Yap›lar ve Sulama Bölümü
• 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
• MMO Konya 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.

Küresel Etkinlikler
Bükreﬂ, Romanya
Milano, ‹talya

8 - 9 Nisan 2006
25 May›s 2006

Wiesbaden, Almanya

20 A¤ustos 2006

Paris, Fransa

9 Eylül 2006

Haydarabad, Hindistan
Sofya, Bulgaristan
Flibe, Bulgaristan
Selanik, Yünanistan

16 Ekim 2006
18 - 24 Ekim 2006
27 - 29 Ekim 2006
28 - 29 Ekim 2006

FineHVAC çal›ﬂma toplant›s›
STRUDL EC2 ve EC8 bileﬂlerinin GT.STRUDL
Avrupa Konferans›nda tan›t›m›
Nil Software ile 4M ürünlerinin Almanya
pazar›nda da¤›t›m› anlaﬂmas›
DP-Tech ile IDEA'n›n Fransa pazar›nda
IntelliPLUS Architecture powered by IDEA ad› ile
da¤›t›m›na yönelik stratejik ortakl›k anlaﬂmas›
Pencap ve Kalküta'da yol gösterileri
STROIKO Building Industry fuar›na kat›l›m
Plovdiv IT fuar›na kat›l›m
Infosystem IT fuar›na kat›l›m

Fiyat Listesi
CAD
IntelliCAD 6.2
IntelliCAD 6.2 PRO
Mimari
IDEA 9 NG
Yap›sal Analiz
STEEL
STRAD
GT.STRUDL
ICAD.MENU (GT.STRUDL)
Tesisat
FINE-HVAC
FINE-LIFT
FINE-SANI
FINE-ELEC
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($, KDV hariç)

250,00
450,00
1.525,00
2.200,00
2.200,00
4.500,00
350,00

Yeni Nesil

Bina Tasar›m Yaz›l›mlar› ile Tan›ﬂ›n

Ö NSÖZ

1.220,00
770,00
749,00
870,00

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

‹letiﬂim Bilgileri
4M Teknik Yaz›l›m San. ve Tic. Ltd. ﬁti.
Menderes Caddesi, 123/1 Buca,
35140 ‹ZM‹R
Tel: (232) 439 14 35, 439 14 36
Faks: (232) 448 89 77
www.4msa.com.tr
‹STANBUL
BESA Mekanik Ltd. ﬁti.
Salim Evyapan
Fulya Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No: 90/1
Mecidiyeköy – ‹STANBUL
Telefon: (212) 212 71 81
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
SERKON Dan›ﬂmanl›k San. ve Tic. Ltd. ﬁti.
Serdar Tavasl›o¤lu
Gediz Caddesi, No: 3/B, Pasaj içi, No: 6
Bornova – ‹ZM‹R
Telefon: (232) 374 48 86
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

4M Uluslararas› ‹letiﬂim
Türkiye
www.4msa.com.tr
Yünanistan
www.4m.gr
Bulgaristan
www.4msa.bg
Almanya
www.lebedos.com
‹sveç – ‹skandinavya
www.lundgren.biz
‹talya
www.asteringegneria.com
Hindistan
www.samhithaindia.com
Uruguay – Güney Amerika www.quartz.com.uy
Filipinler – Do¤u Asya
www.endecinc.com

Önsöz 1, Yeni Nesi Bina Tasar›m
Yaz›l›mlar› 1, K›sa Haberler 1,
FineHVAC 2, FineLIFT 2, FineSANI
2, FineELEC 2, IDEA 3, STRAD 3,
STEEL 3, GT.STRUDL 3, 4MIntelliCAD 4, Haberler, Etkinlikler 4,
Fiyat Listesi 4.

Yeni nesil, yeni ürünler... 4M yaz›l›m ürünleri bir y›ld›r etkileyici bir teknolojik yap›
de¤iﬂimi geçirdiler. Tüm ürünlerin içinde yer alan CAD motoru 4M IntelliCAD, yeni
sürümü 6.2 ile kazand›¤› gücünü di¤er ürünlere yans›tt›. Mimar› tasar›m ürünümüz
IDEA, gerçek nesne tabanl› BIM (Building Information Modeling) yap›s› ile adeta
yeniden yarat›ld›. Yeni nesil IDEA 9 NG, FINE yaz›l›mlar›na yeni soluk getirdi. Kap›,
pecere, döﬂeme gibi mimari nesneler basit çizgiler kadar kolay ve h›zl›
düzenlenmeye, tüm bina tesisatlar› çok daha kolay tan›nmaya baﬂland›. Mevcutlara
yeni nesil özellikler kazand›r›l›rken, tamamen yeni ürünler aileye kat›ld›.
Yeni Nesil FINE ﬂimdi aﬂa¤›daki ürünlerden oluﬂuyor:
Yeni Nesil FineHVAC 9 NG
Art›k al›ﬂ›lm›ﬂ ›s›tma, so¤utma, klima tesisat› tasar›m yard›mc›n›z. Yeni
yeteneklerini sunmaya haz›r.
Yeni Nesil FineLIFT 9 NG
Asansör tasar›mc›lar› için en kolay kullan›l›r yard›mc›.
Yeni Nesil FineSANI 9 NG
Tamamen yeni s›hhi tesissat tasar›m arac›n›z.
Gelecek EN standartlar›n› destekler durumda.
Yeni Nesil FineELEC 9 NG
Eletrik tesisat› tasar›mlar›n›z için yard›ma haz›r.
Bu arada yap› mühendisli¤i çözümlerimiz STEEL
ve STRAD'da geliﬂmeye devam ettiler. Ayr›nt›lar›
iç sayfalarda aç›kland›¤› gibi...

4M yeni ürünler tan›tmaya, mevcut
ürünlerinin teknolojik altyap›s›n›
sürekli geliﬂtirerek bina yap›m
süreçlerini
her
zaman
her
zamankinden
daha
etkin
desteklemeye devam ediyor. Bu
bültende tüm ürünlerimizin yeni nesil
sürümleri ile ilgili k›sa, ancak önemli
bilgiler bulacaks›n›z. 4M bina
tasar›m yaz›l›mlar›n›n bir tek
üyesinin bile sürekli geliﬂimin
d›ﬂ›nda b›rak›lmad›¤›n› göreceksiniz.
Ürünlerimizi sizlere tan›tmak için tüm
yurdu dolaﬂmakta oldu¤umuzu
ö¤renecek,
yurt
d›ﬂ›ndaki
çal›ﬂmalar›m›z ile ilgili bilgi sahibi
olacaks›n›z.

KÈsa Haberler
FineLIFT a¤abeyi FineHVAC'nin
yolunda. FineSANI ve FineELEC
her iki öncüyü izlemeye haz›r.
Yeni IntelliCAD 6.2 etkileyeci
özellikleri ile içinde yer ald›¤›
di¤er 4M yaz›l›mlar›n›n gücüne
güç kat›yor.
IntelliCAD üzerine kurulu en
avantajl› mimari tasar›m arac› yeni
nesil IDEA 9 NG Avrupa ve Asya
pazar›ndaki yoluna devam ediyor.
Bu güne kadar 14 ilde pek çok
tan›t›m toplant›lar› düzenledik, 23
ilde kullan›c›lar›m›z oldu. Tüm
illere
gitmek,
tüm
illerde
kullan›c›lar edinmek istiyoruz.
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Yeni Nesil

FINEHVAC 9-NG
FineHVAC'nin yeni sürümü FineHVAC 9 NG tamamen yenilenmiﬂ
nesne tabanl› bir yap› üstüne kuruludur. Bu yap› yeni IDEA 9 NG
standart›ndaki bina modelini ve yeni uzman tan›mlama teknolojisi
kullanan tesisat modelini dikkate al›r. Kullan›lan yeni modelleme
tekniklerinde var olan denetimler ve daha etkin yönlendirmeler
sayesinde tesisat tasar›m› ve tan›nmas› süresi bir önceki sürüm ile
k›yasland›¤›nda yar›ya indirilmiﬂtir. Tüm sekiz hesaplama modülünde
(›s› kayb›, tek ve iki borulu ›s›tma sistemleri, döﬂemeden ›s›tma
sistemi, ›s› kazançlar›, fan coil, hava kanallar› ve psikrometri) yenilikler
yap›lm›ﬂt›r. FineHVAC 9 NG en yeni IntelliCAD 6.2'yi (bak›n›z, Sayfa 3)
içermektedir. FineHVAC iki boyutlu plan görünümü üstünde
zahmetsizce ve görsel oluﬂturulan mahallerden ald›¤› veriler ile tesisat
hesaplamalar› yapabilen ve hesaplama sonuçlar›n› tesisat çizimlerine
otomatik aktarabilen pazardaki tek yaz›l›md›r. Tesisat hesaplamalar›
sürecine getirdi¤i devrimsel yenilik tesisat hesaplamalar›na esas
verinin elle girilmesine gerek b›rakmamas›d›r.
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Yeni Nesil

FINEELEC 9-NG
FineELEC konut ya da
endüstriyel
binalarda
gereksinim duyulan tüm
elektrik tesisat› hesaplamalar›
ve çizimlerini en son EN HD
384 standart›na göre haz›rlar.
Tesisat hesaplamalar›na esas
veriyi CAD bileﬂeni ile
kolayl›kla haz›rlanan tesisat
çizimlerinden al›r. Proje
ç›kt›lar› hesaplama raporlar›,
teknik raporlar, maliyetlendirilmiﬂ malzeme listesi, plan görüntüleri,
panel, da¤›t›m ve kolon ﬂemalar›n› içerir.
FineELEC'in daha ayr›nt›l› özellikleri için www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi
ziyaret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.

Yeni Nesil

FINESANI 9-NG
FineSANI FINE ailesinin en yeni üyesidir. 4M'nin h›zl› ve güvenilir bina
tesisat› tasar›mlama ve hesaplama hedefini s›hhi tesisatlara taﬂ›r.
FineSANI temiz ve pis su tesisat› tasar›m› için geçerli olacak yeni EN
standartlar›na uyumlu hesap ve çizim yapar. S›hhi tesisat
hesaplamalar› ile birlikte, kolon ﬂemas› ve di¤er ilgili tesisat çizimlerini
kolayl›kla oluﬂturur. Ayr›ca, görsel arayüze sahip bir sihirbaz yard›m›
ile tesisat verisini belirleyip, tesisat hesaplamalar›n› ve kolon ﬂemas›n›
bir kaç saniyede oluﬂturabilmenize olanak tan›r.
FineSANI'nin daha ayr›nt›l› özellikleri için www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi
ziyaret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.
FineHVAC'nin daha ayr›nt›l› özellikleri için www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi
ziyaret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.

Yeni Nesil

FINELIFT 9-NG

Yeni Nesil

IDEA 9-NG
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IntelliCAD
AutoCAD 'in (*) bilinen en
iyi alternatifi IntelliCAD
yeni sürümü IntelliCAD
6.2 ile yeni performans
standartlar› ve etkileyici
h›z geliﬂimi sunuyor. Yeni
özellikleri aras›nda bask›
tipi tablolar› (.ctb ve .stb
dosyalar›),
yeni
özelleﬂtirme seçenekleri,
model ve ka¤›t düzlemleri
aras›nda kolay geçiﬂler,
24 bit gerçek renk, PDF
ve 3D DWF biçimlerinde
kay›t, komut sat›r›nda
metin düzenleme, çizimin belli bölümlerini kolay belirleme araçlar›,
sesli not (.wav dosyalar›), minyatür resimler say›labilir. Ayr›ca mevcut
komutlar ve fonsiyonlar (taramalar, çizgi tipleri, bask› fonksiyonlar›,
yakalama ayarlar›, diyalog kutular› gibi) üstünde de yeni geliﬂmeler
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
IntelliCAD 6.2 iki ayr› sürüme sahiptir:
4M-IntelliCAD (Standart sürüm)
Yeni özelliklerin tümünü, ayr›ca Raster-Image, X-ref yöneticisi ve
Rendering fonksiyonlar›n› içeren tam sürüm.
4M-IntelliCAD 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.

STEEL
STEEL çelik yap›lar›n analiz ve tasar›m›n› yapabilen ileri düzey yaz›l›m
arac›d›r. Eﬂde¤er statik analiz ve dinamik analiz yapabilir. Deprem
yönetmeli¤i ve Türk Standartlar›na uyumlu olarak eleman tasar›m›
yapar. STEEL'de her bir dü¤üm noktas›n›n 6 adet serbestlik
derecesinin kolayl›kla k›s›tlanma ve serbest b›rak›lma olana¤› vard›r.
STEEL yap›n›n gerçek geometrik görünümünü kullan›c›ya sunarak
modelleme s›ras›nda oluﬂabilecek hatalar› önler. S›n›rs›z say›da
eleman, dü¤üm noktas› ve kat tan›mlanabilir. Dü¤üm noktar›n›n
deplasmanlar›, elemanlar›n N, M, T diyagramlar›, mesnet
reaksiyonlar›, 12 adet eleman iç kuvvetleri ve envelope sonuçlar ayr›
pencerelerde görüntülenir. Kesit düzenleme modülü ile herhangi bir
kesit oluﬂturulup tasar›mda kullan›labilir. Yenilikçi araç CONNECT
modülü ile her tür çelik birleﬂim tasar›m› modellenir, sonlu elemanlar
analizi ile çözümlenir, çizim ve hesap sonuçlar› haz›rlan›r. Ak›ll› bileﬂen
SteelPLOT modülü ile yüksek kalitede 2 ve 3 boyutlu sonuç çizimleri
oluﬂturulur, DXF ve DWG biçimlerinde kaydedilir. PreSTEEL modülü ile
yap› modellemesi çok h›zl› gerçekleﬂtirilebilir. IntelliCAD modülü ile
çizim düzenlemelerinin yan› s›ra kullan›c›ya ba¤›ms›z çizim arac›
sa¤lan›r. STEEL ayr›ca RTF, ASCII, ve TXT biçimlerinde zengin bilgi
içerikli hesap ç›kt›lar› haz›rlar.

IntelliCAD'in daha ayr›nt›l› özellikleri için www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi
ziyaret edebilir ya da size bir
de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.
(*) AutoCAD AutoDesk ﬂirketinin ticari markas› ve ürünüdür

STRAD

FineLIFT asansör tasar›mc›lar› için üretkenlik artt›r›c› bir araçt›r. Tüm
hesaplamalar› en son EN 81 standart›na göre yapar. Çizimleri yap›m
ayr›nt›s›nda ve uygun ölçekde sunar. Eletromekanik ve hidrolik
asansörler ve herhangi bir yük tipi (insan, hastane, araç ve benzerleri)
için kullan›labilir. Tüm di¤er FINE ürünleri gibi Türkçe arayüze sahiptir.
FineLIFT ilk kez INELEX 2006 ‹zmir fuar›nda tan›t›lm›ﬂt›r. Ürünün
haz›rlanmas› s›ras›nda say›n Serdar Tavasl›o¤lu de¤erli katk›larda
bulunmuﬂtur.

Yeni IDEA sürümü IDEA 9 NG
modern BIM (Building Information
Modeling) teknolojisi ile yeniden
yap›land›r›lm›ﬂt›r. Binan›n gerçek üç
boyutlu modeli üstüne uygulanan BIM
ak›ll› modelleme ve mimari tasar›mda
yüksek hassasiyet sa¤lar. Yeni
IDEA'n›n üstün performans›, yaratt›¤›
daha küçük ve daha ak›ll› DWG
dosyalar›, kulland›¤› yeni modelleme
teknolojisi ve içinde yer alan yeni IntelliCAD 6.2'nin sonucudur. IDEA 9
NG kullan›c›lar› tüm standart CAD komutlar›n›n (kopyala, taﬂ›, k›rp,
uzat gibi) do¤rudan IDEA nesneleri (duvarlar, aç›kl›klar, döﬂemeler,
kolon ve kiriﬂler gibi) üstünde uygulanabilmesinden etkileneceklerdir.
Ayr›ca standart CAD tekniklerinin (nesnelerin düzenlenmesi s›ras›nda
tutma noktas› kullan›m›, nesnelerin üstünde sa¤ fare tuﬂu t›klanarak
nesne özelliklerinin de¤iﬂtirilmesi gibi) kullan›labilmesi sa¤lanm›ﬂt›r.
IDEA 9 NG ayr›ca yeni nesil zengin aç›kl›k ve kepenk kütüphanelerine
sahiptir. Bu kütüphanelerde fotogerçekçi resimleri ile yer alan mimari
nesneler, zengin parametreler ile özgünleﬂtirilebilir. PhotoIDEA yüksek
kalitede görüntüleri eskiden oldu¤undan çok daha h›zl› oluﬂturur.
WalkIDEA grafik iﬂlemcinin gücünü maksimum kullanan yeni nesil 3B
sanal gerçeklik teknolojisi ile 3B ve hatta 4B stereoskopik sanal gezinti
olana¤› verir. IDEA 9 NG mimarlara CAD ba¤›ms›zl›¤›, tam uyumluluk
ve kolay edinebilirlik olanaklar› sunan en avantajl› IntelliCAD tabanl›
BIM çözümüdür.

STRAD betonarme
sistemlerin
ileri
düzeyde analiz ve
tasar›m›n› yapabilen,
çok geliﬂmiﬂ 3B çizim
ortam›na
sahip,
deprem yönetmeli¤ine
ve Türk Standartlar›na
uyumlu bir yaz›l›md›r.
Statik ve modal analiz
yapabilir. Güçlü sonlu
elemanlar
analiz
modülüne
ve
betonarme elemanlar›n tasar›m› için kullan›m› kolay tasar›m
modülüne sahiptir. Son derece esnek parametrik yap›s›yla herhangi
bir deprem yönetmeli¤ine kolayca uyarlanabilir. STRAD IntelliCAD
modülüyle kullan›c›lar›na ba¤›ms›z çizim arac› olana¤› sa¤lar. Son
sürümü ile pushover analiz yapabilme yetene¤ini kazanm›ﬂt›r. STRAD
kolon ve kiriﬂlerin moment-e¤rilik grafiklerini hesaplay›p çizer. Eksenel
kuvvetleri, kesme etkilerini ve çift eksenli e¤ilmeleri dikkate alarak
non-linear analiz yapabilir. Döﬂeme ve radye temelleri sonlu
elemanlar modülüyle modelleyip çözümler.

FineLIFT'in daha ayr›nt›l› özellikleri için www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi
ziyaret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.

IDEA'n›n daha ayr›nt›l› özellikleri için www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi
ziyaret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.

STRAD'›n daha ayr›nt›l› özellikleri için www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi
ziyaret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.

STEEL'in daha ayr›nt›l› özellikleri için www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi
ziyaret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.

GT.STRUDL
GT.STRUDL dünyaca tan›nm›ﬂ yap›sal analiz ve tasar›m yaz›l›m›d›r.
Georgia Tech Üniversitesi (Atlanta, ABD) taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir.
Ba¤›ms›z olarak ya da STRAD ve STEEL ile birlikte çal›ﬂabilir.
GT.STRUDL kablo elemanlar›n non-linear analizi, non-linear statik ve
dinamik analiz, pushover analizi, linear statik ve dinamik analiz, elastik
buckling analizi yapabilir. 4M GT.STRUDL Europe’un stratejik orta¤›,
kuzey ve do¤u Avrupa’daki tek da¤›t›c›s›d›r. Ayr›ca 4M GT.STRUDL’a
ICAD.MENU ve EC2/8 gibi ekler geliﬂtirir.
(*) GT.STRUDL Georgia Tech Research Corporation'›n (Atlanta, Georgia, ABD) 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.

Haber Bülteni
lteni

H aber B ü
Yeni Nesil

FINEHVAC 9-NG
FineHVAC'nin yeni sürümü FineHVAC 9 NG tamamen yenilenmiﬂ
nesne tabanl› bir yap› üstüne kuruludur. Bu yap› yeni IDEA 9 NG
standart›ndaki bina modelini ve yeni uzman tan›mlama teknolojisi
kullanan tesisat modelini dikkate al›r. Kullan›lan yeni modelleme
tekniklerinde var olan denetimler ve daha etkin yönlendirmeler
sayesinde tesisat tasar›m› ve tan›nmas› süresi bir önceki sürüm ile
k›yasland›¤›nda yar›ya indirilmiﬂtir. Tüm sekiz hesaplama modülünde
(›s› kayb›, tek ve iki borulu ›s›tma sistemleri, döﬂemeden ›s›tma
sistemi, ›s› kazançlar›, fan coil, hava kanallar› ve psikrometri) yenilikler
yap›lm›ﬂt›r. FineHVAC 9 NG en yeni IntelliCAD 6.2'yi (bak›n›z, Sayfa 3)
içermektedir. FineHVAC iki boyutlu plan görünümü üstünde
zahmetsizce ve görsel oluﬂturulan mahallerden ald›¤› veriler ile tesisat
hesaplamalar› yapabilen ve hesaplama sonuçlar›n› tesisat çizimlerine
otomatik aktarabilen pazardaki tek yaz›l›md›r. Tesisat hesaplamalar›
sürecine getirdi¤i devrimsel yenilik tesisat hesaplamalar›na esas
verinin elle girilmesine gerek b›rakmamas›d›r.

Mart 2007
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Yeni Nesil

FINEELEC 9-NG
FineELEC konut ya da
endüstriyel
binalarda
gereksinim duyulan tüm
elektrik tesisat› hesaplamalar›
ve çizimlerini en son EN HD
384 standart›na göre haz›rlar.
Tesisat hesaplamalar›na esas
veriyi CAD bileﬂeni ile
kolayl›kla haz›rlanan tesisat
çizimlerinden al›r. Proje
ç›kt›lar› hesaplama raporlar›,
teknik raporlar, maliyetlendirilmiﬂ malzeme listesi, plan görüntüleri,
panel, da¤›t›m ve kolon ﬂemalar›n› içerir.
FineELEC'in daha ayr›nt›l› özellikleri için www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi
ziyaret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.

Yeni Nesil

FINESANI 9-NG
FineSANI FINE ailesinin en yeni üyesidir. 4M'nin h›zl› ve güvenilir bina
tesisat› tasar›mlama ve hesaplama hedefini s›hhi tesisatlara taﬂ›r.
FineSANI temiz ve pis su tesisat› tasar›m› için geçerli olacak yeni EN
standartlar›na uyumlu hesap ve çizim yapar. S›hhi tesisat
hesaplamalar› ile birlikte, kolon ﬂemas› ve di¤er ilgili tesisat çizimlerini
kolayl›kla oluﬂturur. Ayr›ca, görsel arayüze sahip bir sihirbaz yard›m›
ile tesisat verisini belirleyip, tesisat hesaplamalar›n› ve kolon ﬂemas›n›
bir kaç saniyede oluﬂturabilmenize olanak tan›r.
FineSANI'nin daha ayr›nt›l› özellikleri için www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi
ziyaret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.
FineHVAC'nin daha ayr›nt›l› özellikleri için www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi
ziyaret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.

Yeni Nesil

FINELIFT 9-NG

Yeni Nesil

IDEA 9-NG
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IntelliCAD
AutoCAD 'in (*) bilinen en
iyi alternatifi IntelliCAD
yeni sürümü IntelliCAD
6.2 ile yeni performans
standartlar› ve etkileyici
h›z geliﬂimi sunuyor. Yeni
özellikleri aras›nda bask›
tipi tablolar› (.ctb ve .stb
dosyalar›),
yeni
özelleﬂtirme seçenekleri,
model ve ka¤›t düzlemleri
aras›nda kolay geçiﬂler,
24 bit gerçek renk, PDF
ve 3D DWF biçimlerinde
kay›t, komut sat›r›nda
metin düzenleme, çizimin belli bölümlerini kolay belirleme araçlar›,
sesli not (.wav dosyalar›), minyatür resimler say›labilir. Ayr›ca mevcut
komutlar ve fonsiyonlar (taramalar, çizgi tipleri, bask› fonksiyonlar›,
yakalama ayarlar›, diyalog kutular› gibi) üstünde de yeni geliﬂmeler
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
IntelliCAD 6.2 iki ayr› sürüme sahiptir:
4M-IntelliCAD (Standart sürüm)
Yeni özelliklerin tümünü, ayr›ca Raster-Image, X-ref yöneticisi ve
Rendering fonksiyonlar›n› içeren tam sürüm.
4M-IntelliCAD 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.

STEEL
STEEL çelik yap›lar›n analiz ve tasar›m›n› yapabilen ileri düzey yaz›l›m
arac›d›r. Eﬂde¤er statik analiz ve dinamik analiz yapabilir. Deprem
yönetmeli¤i ve Türk Standartlar›na uyumlu olarak eleman tasar›m›
yapar. STEEL'de her bir dü¤üm noktas›n›n 6 adet serbestlik
derecesinin kolayl›kla k›s›tlanma ve serbest b›rak›lma olana¤› vard›r.
STEEL yap›n›n gerçek geometrik görünümünü kullan›c›ya sunarak
modelleme s›ras›nda oluﬂabilecek hatalar› önler. S›n›rs›z say›da
eleman, dü¤üm noktas› ve kat tan›mlanabilir. Dü¤üm noktar›n›n
deplasmanlar›, elemanlar›n N, M, T diyagramlar›, mesnet
reaksiyonlar›, 12 adet eleman iç kuvvetleri ve envelope sonuçlar ayr›
pencerelerde görüntülenir. Kesit düzenleme modülü ile herhangi bir
kesit oluﬂturulup tasar›mda kullan›labilir. Yenilikçi araç CONNECT
modülü ile her tür çelik birleﬂim tasar›m› modellenir, sonlu elemanlar
analizi ile çözümlenir, çizim ve hesap sonuçlar› haz›rlan›r. Ak›ll› bileﬂen
SteelPLOT modülü ile yüksek kalitede 2 ve 3 boyutlu sonuç çizimleri
oluﬂturulur, DXF ve DWG biçimlerinde kaydedilir. PreSTEEL modülü ile
yap› modellemesi çok h›zl› gerçekleﬂtirilebilir. IntelliCAD modülü ile
çizim düzenlemelerinin yan› s›ra kullan›c›ya ba¤›ms›z çizim arac›
sa¤lan›r. STEEL ayr›ca RTF, ASCII, ve TXT biçimlerinde zengin bilgi
içerikli hesap ç›kt›lar› haz›rlar.

IntelliCAD'in daha ayr›nt›l› özellikleri için www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi
ziyaret edebilir ya da size bir
de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.
(*) AutoCAD AutoDesk ﬂirketinin ticari markas› ve ürünüdür

STRAD

FineLIFT asansör tasar›mc›lar› için üretkenlik artt›r›c› bir araçt›r. Tüm
hesaplamalar› en son EN 81 standart›na göre yapar. Çizimleri yap›m
ayr›nt›s›nda ve uygun ölçekde sunar. Eletromekanik ve hidrolik
asansörler ve herhangi bir yük tipi (insan, hastane, araç ve benzerleri)
için kullan›labilir. Tüm di¤er FINE ürünleri gibi Türkçe arayüze sahiptir.
FineLIFT ilk kez INELEX 2006 ‹zmir fuar›nda tan›t›lm›ﬂt›r. Ürünün
haz›rlanmas› s›ras›nda say›n Serdar Tavasl›o¤lu de¤erli katk›larda
bulunmuﬂtur.

Yeni IDEA sürümü IDEA 9 NG
modern BIM (Building Information
Modeling) teknolojisi ile yeniden
yap›land›r›lm›ﬂt›r. Binan›n gerçek üç
boyutlu modeli üstüne uygulanan BIM
ak›ll› modelleme ve mimari tasar›mda
yüksek hassasiyet sa¤lar. Yeni
IDEA'n›n üstün performans›, yaratt›¤›
daha küçük ve daha ak›ll› DWG
dosyalar›, kulland›¤› yeni modelleme
teknolojisi ve içinde yer alan yeni IntelliCAD 6.2'nin sonucudur. IDEA 9
NG kullan›c›lar› tüm standart CAD komutlar›n›n (kopyala, taﬂ›, k›rp,
uzat gibi) do¤rudan IDEA nesneleri (duvarlar, aç›kl›klar, döﬂemeler,
kolon ve kiriﬂler gibi) üstünde uygulanabilmesinden etkileneceklerdir.
Ayr›ca standart CAD tekniklerinin (nesnelerin düzenlenmesi s›ras›nda
tutma noktas› kullan›m›, nesnelerin üstünde sa¤ fare tuﬂu t›klanarak
nesne özelliklerinin de¤iﬂtirilmesi gibi) kullan›labilmesi sa¤lanm›ﬂt›r.
IDEA 9 NG ayr›ca yeni nesil zengin aç›kl›k ve kepenk kütüphanelerine
sahiptir. Bu kütüphanelerde fotogerçekçi resimleri ile yer alan mimari
nesneler, zengin parametreler ile özgünleﬂtirilebilir. PhotoIDEA yüksek
kalitede görüntüleri eskiden oldu¤undan çok daha h›zl› oluﬂturur.
WalkIDEA grafik iﬂlemcinin gücünü maksimum kullanan yeni nesil 3B
sanal gerçeklik teknolojisi ile 3B ve hatta 4B stereoskopik sanal gezinti
olana¤› verir. IDEA 9 NG mimarlara CAD ba¤›ms›zl›¤›, tam uyumluluk
ve kolay edinebilirlik olanaklar› sunan en avantajl› IntelliCAD tabanl›
BIM çözümüdür.

STRAD betonarme
sistemlerin
ileri
düzeyde analiz ve
tasar›m›n› yapabilen,
çok geliﬂmiﬂ 3B çizim
ortam›na
sahip,
deprem yönetmeli¤ine
ve Türk Standartlar›na
uyumlu bir yaz›l›md›r.
Statik ve modal analiz
yapabilir. Güçlü sonlu
elemanlar
analiz
modülüne
ve
betonarme elemanlar›n tasar›m› için kullan›m› kolay tasar›m
modülüne sahiptir. Son derece esnek parametrik yap›s›yla herhangi
bir deprem yönetmeli¤ine kolayca uyarlanabilir. STRAD IntelliCAD
modülüyle kullan›c›lar›na ba¤›ms›z çizim arac› olana¤› sa¤lar. Son
sürümü ile pushover analiz yapabilme yetene¤ini kazanm›ﬂt›r. STRAD
kolon ve kiriﬂlerin moment-e¤rilik grafiklerini hesaplay›p çizer. Eksenel
kuvvetleri, kesme etkilerini ve çift eksenli e¤ilmeleri dikkate alarak
non-linear analiz yapabilir. Döﬂeme ve radye temelleri sonlu
elemanlar modülüyle modelleyip çözümler.

FineLIFT'in daha ayr›nt›l› özellikleri için www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi
ziyaret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.

IDEA'n›n daha ayr›nt›l› özellikleri için www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi
ziyaret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.

STRAD'›n daha ayr›nt›l› özellikleri için www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi
ziyaret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.

STEEL'in daha ayr›nt›l› özellikleri için www.4msa.com.tr adresindeki sitemizi
ziyaret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi isteyebilirsiniz.

GT.STRUDL
GT.STRUDL dünyaca tan›nm›ﬂ yap›sal analiz ve tasar›m yaz›l›m›d›r.
Georgia Tech Üniversitesi (Atlanta, ABD) taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir.
Ba¤›ms›z olarak ya da STRAD ve STEEL ile birlikte çal›ﬂabilir.
GT.STRUDL kablo elemanlar›n non-linear analizi, non-linear statik ve
dinamik analiz, pushover analizi, linear statik ve dinamik analiz, elastik
buckling analizi yapabilir. 4M GT.STRUDL Europe’un stratejik orta¤›,
kuzey ve do¤u Avrupa’daki tek da¤›t›c›s›d›r. Ayr›ca 4M GT.STRUDL’a
ICAD.MENU ve EC2/8 gibi ekler geliﬂtirir.
(*) GT.STRUDL Georgia Tech Research Corporation'›n (Atlanta, Georgia, ABD) 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.

Haber Bülteni
lteni

Haber Bü
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Haberler, Etkinlikler
• 02 Aral›k 2006, Eskiﬂehir ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 02 Aral›k 2006, Eskiﬂehir MMO
FineHVAC, FineLIFT, FineSANI sunumu
Çal›ﬂma toplant›lar›
• 02 – 03 Haziran 2006, Bursa
FineHVAC kullan›c›lar› e¤itim tekrar›
• 04 Kas›m 2006, Konya
STEEL kullan›c›lar› e¤itim tekrar›
• 02 – 03 Aral›k 2006, Eskiﬂehir
STEEL kullan›c›lar› e¤itim tekrar›
• 08 Aral›k 2006, Adana
STEEL kullan›c›lar› e¤itim tekrar›
Ticari fuarlara kat›l›m
• 16 – 19 Kas›m 2006
ISK-SODEX Antalya 2006
Yol gösterileri
• 03 Haziran 2006, Bursa ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 24 Haziran 2006, Diyarbak›r ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 24 Haziran 2006, Diyarbak›r MMO
FineHVAC, FineLIFT sunumu
• 26 Haziran 2006, Elaz›¤ ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 26 Haziran 2006, Elaz›¤ MMO
FineHVAC, FineLIFT sunumu
• 27 Haziran 2006, Malatya MMO
FineHVAC, FineLIFT sunumu
• 28 Haziran 2006, Gaziantep ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 28 Haziran 2006, Gaziantep ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 28 Haziran 2006, Gaziantep MMO
FineHVAC, FineLIFT sunumu
• 29 Haziran 2006, Adana ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 29 Haziran 2006, Adana MMO
FineHVAC, FineLIFT sunumu
• 03 Kas›m 2006, Konya ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 04 Kas›m 2006, Konya MMO
FineHVAC, FineLIFT, FineSANI sunumu
• 16 Kas›m 2006, Antalya MMO
FineHVAC, FineLIFT, FineSANI sunumu
• 17 Kas›m 2006, Antalya ‹MO
STEEL, STRAD sunumu
• 18 Kas›m 2006, Antalya Akdeniz Asansör
Yürüyen Merdiven Sanayicileri
ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i
FineLIFT sunumu
• 25 Kas›m 2006, ‹zmir MMO
FineHVAC, FineLIFT, FineSANI sunumu
• 01 Aral›k 2006, Bursa MMO
FineHVAC, FineLIFT, FineSANI sunumu

Web sitemiz
Yarat›c› çözümlerimiz ile ilgili broﬂürler,
demo ve de¤erlendirme sürümleri, kullan›c›
k›lavuzlar› ve di¤er ayr›nt›l› bilgi için
www.4msa.com.tr adresindeki web sitemizi
ziyaret edebilirsiniz.
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
• Ege Üniversitesi
Makine Mühendisli¤i Bölümü
• Ege Üniversitesi
Tar›msal Yap›lar ve Sulama Bölümü
• 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
• MMO Konya 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.

Küresel Etkinlikler
Bükreﬂ, Romanya
Milano, ‹talya

8 - 9 Nisan 2006
25 May›s 2006

Wiesbaden, Almanya

20 A¤ustos 2006

Paris, Fransa

9 Eylül 2006

Haydarabad, Hindistan
Sofya, Bulgaristan
Flibe, Bulgaristan
Selanik, Yünanistan

16 Ekim 2006
18 - 24 Ekim 2006
27 - 29 Ekim 2006
28 - 29 Ekim 2006

FineHVAC çal›ﬂma toplant›s›
STRUDL EC2 ve EC8 bileﬂlerinin GT.STRUDL
Avrupa Konferans›nda tan›t›m›
Nil Software ile 4M ürünlerinin Almanya
pazar›nda da¤›t›m› anlaﬂmas›
DP-Tech ile IDEA'n›n Fransa pazar›nda
IntelliPLUS Architecture powered by IDEA ad› ile
da¤›t›m›na yönelik stratejik ortakl›k anlaﬂmas›
Pencap ve Kalküta'da yol gösterileri
STROIKO Building Industry fuar›na kat›l›m
Plovdiv IT fuar›na kat›l›m
Infosystem IT fuar›na kat›l›m

Fiyat Listesi
CAD
IntelliCAD 6.2
IntelliCAD 6.2 PRO
Mimari
IDEA 9 NG
Yap›sal Analiz
STEEL
STRAD
GT.STRUDL
ICAD.MENU (GT.STRUDL)
Tesisat
FINE-HVAC
FINE-LIFT
FINE-SANI
FINE-ELEC

Haber Bülteni
ülteni

Haber B

SayÈ 4 – Mart 2007

($, KDV hariç)

250,00
450,00
1.525,00
2.200,00
2.200,00
4.500,00
350,00

Yeni Nesil

Bina Tasar›m Yaz›l›mlar› ile Tan›ﬂ›n

Ö NSÖZ

1.220,00
770,00
749,00
870,00

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

‹letiﬂim Bilgileri
4M Teknik Yaz›l›m San. ve Tic. Ltd. ﬁti.
Menderes Caddesi, 123/1 Buca,
35140 ‹ZM‹R
Tel: (232) 439 14 35, 439 14 36
Faks: (232) 448 89 77
www.4msa.com.tr
‹STANBUL
BESA Mekanik Ltd. ﬁti.
Salim Evyapan
Fulya Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No: 90/1
Mecidiyeköy – ‹STANBUL
Telefon: (212) 212 71 81
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
SERKON Dan›ﬂmanl›k San. ve Tic. Ltd. ﬁti.
Serdar Tavasl›o¤lu
Gediz Caddesi, No: 3/B, Pasaj içi, No: 6
Bornova – ‹ZM‹R
Telefon: (232) 374 48 86
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

4M Uluslararas› ‹letiﬂim
Türkiye
www.4msa.com.tr
Yünanistan
www.4m.gr
Bulgaristan
www.4msa.bg
Almanya
www.lebedos.com
‹sveç – ‹skandinavya
www.lundgren.biz
‹talya
www.asteringegneria.com
Hindistan
www.samhithaindia.com
Uruguay – Güney Amerika www.quartz.com.uy
Filipinler – Do¤u Asya
www.endecinc.com

Önsöz 1, Yeni Nesi Bina Tasar›m
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Fiyat Listesi 4.

Yeni nesil, yeni ürünler... 4M yaz›l›m ürünleri bir y›ld›r etkileyici bir teknolojik yap›
de¤iﬂimi geçirdiler. Tüm ürünlerin içinde yer alan CAD motoru 4M IntelliCAD, yeni
sürümü 6.2 ile kazand›¤› gücünü di¤er ürünlere yans›tt›. Mimar› tasar›m ürünümüz
IDEA, gerçek nesne tabanl› BIM (Building Information Modeling) yap›s› ile adeta
yeniden yarat›ld›. Yeni nesil IDEA 9 NG, FINE yaz›l›mlar›na yeni soluk getirdi. Kap›,
pecere, döﬂeme gibi mimari nesneler basit çizgiler kadar kolay ve h›zl›
düzenlenmeye, tüm bina tesisatlar› çok daha kolay tan›nmaya baﬂland›. Mevcutlara
yeni nesil özellikler kazand›r›l›rken, tamamen yeni ürünler aileye kat›ld›.
Yeni Nesil FINE ﬂimdi aﬂa¤›daki ürünlerden oluﬂuyor:
Yeni Nesil FineHVAC 9 NG
Art›k al›ﬂ›lm›ﬂ ›s›tma, so¤utma, klima tesisat› tasar›m yard›mc›n›z. Yeni
yeteneklerini sunmaya haz›r.
Yeni Nesil FineLIFT 9 NG
Asansör tasar›mc›lar› için en kolay kullan›l›r yard›mc›.
Yeni Nesil FineSANI 9 NG
Tamamen yeni s›hhi tesissat tasar›m arac›n›z.
Gelecek EN standartlar›n› destekler durumda.
Yeni Nesil FineELEC 9 NG
Eletrik tesisat› tasar›mlar›n›z için yard›ma haz›r.
Bu arada yap› mühendisli¤i çözümlerimiz STEEL
ve STRAD'da geliﬂmeye devam ettiler. Ayr›nt›lar›
iç sayfalarda aç›kland›¤› gibi...

4M yeni ürünler tan›tmaya, mevcut
ürünlerinin teknolojik altyap›s›n›
sürekli geliﬂtirerek bina yap›m
süreçlerini
her
zaman
her
zamankinden
daha
etkin
desteklemeye devam ediyor. Bu
bültende tüm ürünlerimizin yeni nesil
sürümleri ile ilgili k›sa, ancak önemli
bilgiler bulacaks›n›z. 4M bina
tasar›m yaz›l›mlar›n›n bir tek
üyesinin bile sürekli geliﬂimin
d›ﬂ›nda b›rak›lmad›¤›n› göreceksiniz.
Ürünlerimizi sizlere tan›tmak için tüm
yurdu dolaﬂmakta oldu¤umuzu
ö¤renecek,
yurt
d›ﬂ›ndaki
çal›ﬂmalar›m›z ile ilgili bilgi sahibi
olacaks›n›z.

KÈsa Haberler
FineLIFT a¤abeyi FineHVAC'nin
yolunda. FineSANI ve FineELEC
her iki öncüyü izlemeye haz›r.
Yeni IntelliCAD 6.2 etkileyeci
özellikleri ile içinde yer ald›¤›
di¤er 4M yaz›l›mlar›n›n gücüne
güç kat›yor.
IntelliCAD üzerine kurulu en
avantajl› mimari tasar›m arac› yeni
nesil IDEA 9 NG Avrupa ve Asya
pazar›ndaki yoluna devam ediyor.
Bu güne kadar 14 ilde pek çok
tan›t›m toplant›lar› düzenledik, 23
ilde kullan›c›lar›m›z oldu. Tüm
illere
gitmek,
tüm
illerde
kullan›c›lar edinmek istiyoruz.

