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İNŞA EDİLEBİLİRLİĞİ BİRİNCİ PLANDA TUTUN

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketindeki araçları çalışmanıza dahil edin ve kavramsal tasarımdan inşaata kadar 
projenin tüm aşamalarında sunduğunuz değeri artırın. Tasarım kavramlarını gerçek ve özgün proje koşullarında 
değerlendirerek projenizin daha olumlu bir doğrultuda ilerlemesini sağlayın ve inşaat risklerini azaltın.

Projenizin gerçek koşullarda 
büyük ölçekli, akıllı, 3D 
modelini hızlı bir şekilde 
çıkartarak projenizi başlatın. 
Mimarlık, Mühendislik ve 
İnşaat Çözüm Paketi ile reel 
durum kaydetme verileri, 2D 
CAD ve raster verileri dahil 
olmak üzere çok yüklü 
miktarda mevcut veriyi 
kolayca bir araya 
toplayabilirsiniz. Daha sonra 
GIS verilerini devreye sokup 
doğruluğu artırabilir ve detaylı 
tasarım ve mühendislik 
çalışması akışları için optimize 
edilebilen yüksek çözünürlüklü 
3D yüzeylerde modeliniz 
üzerinde ince ayar çalışması 
yapabilirsiniz.

InfraWorks, ReCap, Civil 3D

Projenizin hızlı bir şekilde ön 
kavramsal düzenini kurun ve 
sonra detaylı tasarıma geçerek 
tasarım modeliniz üzerinde 
hassas çalışma yürütün. 
Ulaştırma altyapısı projelerinde 
bu araçları kullanarak otoyol 
hizalarını etkili bir şekilde 
tasarlayabilir ve kolayca dönüş 
şeritleri, kavşaklar ve üst 
geçitler ekleyebilirsiniz. Özel 
analiz araçlarını kullanarak 
otopark boşluklarını ve yol 
tasarımlarını kontrol edebilir ve 
bu şekilde daha iyi bir ön ifraz 
düzeni konsepti oluşturmak için 
lot sayılarını belirleyebilirsiniz. 
Bu iş akışı köprü inşaatlarında 
da planlamayı, tasarımı ve 
yapısal analizi kolaylaştırır.

InfraWorks, Civil 3D, Revit, Structural 
Bridge Design

Görüş mesafesi, sel 
simülasyonu, dinamik saha 
analizi ve diğerlerine yönelik 
araçlarla daha iyi tasarım 
kararları verin. Farklı kavşak 
ve otoyol yapılandırması 
tiplerinin modellerini çıkartın 
ve günün farklı saatlerindeki 
trafik akışını simülasyonla 
görerek en işlevli olacak otoyol 
tasarımı alternatiflerini bulun. 
Köprü boşluklarını artırırken 
otoyolları genişletmeye, daha 
etkili yağmur suyu yönetimine, 
depolama alanının etrafına 
tampon bölge kurmaya, yeni 
geliştirmeler eklemeye ve hafif 
raylı koridorları ve bağlantıları 
dahil etmeye gerek olup 
olmadığı konusunda daha etkili 
kararlar verin.

InfraWorks, Civil 3D, Revit, 
Navisworks, Vehicle Tracking

Tasarımcılar, inşaat sahipleri ve 
müteahhitler ortak bir model 
üzerinde, merkezi bir yerden 
tasarımın inşa edilebilirliğini ve 
maliyetleri etkileyecek unsurları 
değerlendirip ortak kararlar 
verebilir. İnşaat sahipleri ortak 
model aracılığıyla sürecin 
daima bir parçası olabilir ve 
müteahhitler modeli kullanarak 
maliyetle ilgili sürprizler 
yaşanma olasılığını en aza 
indirirken bilinçli fiyat teklifleri 
hazırlayabilirler. Yapım sırası 
oluşturma sayesinde ekip 
üyeleri tasarımın inşasına dair 
farklı yaklaşımları tartışabilir 
ve her bir yaklaşımın üzerinden 
geçerek süreci ilerletebilir. Daha 
verimli koordinasyon ile beton 
dökülmeden önce, verilecek 
tavizler üzerinde karar kılınabilir.

InfraWorks, Civil 3D, Revit, 
Navisworks, 3dsMax

Mevcut koşulları 
oluşturun

Kavramlardan detaylı 
tasarıma geçin

Tasarımlar 
üzerinde analizler 
ve simülasyonlar 
gerçekleştirin

Disiplinler arası 
koordinasyonu 
iyileştirin
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PROJE MARJLARINI İYİLEŞTİRİN

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi içindeki araçlar, geleneksel teknolojilerin ve süreçlerin kesinlikle 
erişemeyeceği verimlilik düzeyleri sunar. İyileştirilmiş planlama, hangi tasarım senaryolarının en iyi sonuçları vereceğini 
belirlemenize yardım eder. Proje genelindeki miktarları daha iyi anladığınızda metraj hesaplarını yapmanız ve maliyetleri 
hesaplamanız daha kolay hale gelir. Modele dayalı bir yaklaşım benimsemeniz, bir yapının yaşam döngüsü boyunca maliyet 
tasarrufu elde etmenizi kolaylaştırır.

Her altyapı projesi kıt kaynaklarla çalışır. BIM’i 
kullandığınızda, bir projeye yatırdığınız parayı 
daha etkili bir şekilde önceliklendirebilirsiniz. 
Üstelik artık maliyet odaklı bir yaklaşımdan, 
sonuca ve proje değerine odaklanan bir 
yaklaşıma geçebilir; kritik tasarım unsurlarını 
seçebilir ve yeni projelere sosyal, ekonomik ve 
çevresel etkileri ve hedefleri göz önünde tutarak 
öncelik verebilirsiniz.

InfraWorks, Civil 3D, Revit

Tasarımcıların ve inşaat mühendislerinin en 
son tasarım ve plan belgelemesinden önce, 
farklı tasarım senaryolarının modellenmesini 
kolaylaştıracak araçlara erişmesi gerekir. 
Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi 
ile proje takvimi ve tasarım alternatifleri 
üzerinde kolayca değerlendirmeler yapılabilir ve 
bu şekilde toplum üzerinde en az etkiyi 
oluşturacak, en verimli ve en maliyet etkin 
tasarım yaklaşımı belirlenebilir.

InfraWorks, Civil 3D

Bir altyapı projesinde meydana gelen hatalar 
ve ihmaller pahalıya mal olan gecikmelere 
ve çalışma tekrarlarına neden olabilir. BIM 
araçları ve süreçleri, 3D proje modeli üzerinde 
sorunları daha etkili bir şekilde belirlemenize, 
incelemenize ve bildirmenize olanak tanır. 
BIM, projenizle ilgili olası sorunları inşaat 
aşamasından önce fark etmenizi sağlar 
ve inşaat sırasında proje maliyeti artışı ve 
takvimde gecikme risklerini azaltır.

Civil 3D, Navisworks

Projenin etkisini daha iyi anlayın Tasarım alternatiflerini 
inceleyin

Hataları ve ihmalleri azaltın
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Projenizin bulunduğu ortamın detaylı, gerçek zamanlı bir sunumunu gösteren bir modelle projenizin “büyük resmini” oluşturun. 
Etkili görselleştirmeler ve simülasyonlar, tasarım ve analiz arasında daha entegre bir yaklaşım sunarak; coğrafi ve mali 
kısıtlamalar, geometrik ilkelere uyum ve güvenlik yönetimi gereksinimleri arasında denge kurmanıza yardımcı olur. BIM araçları 
ve süreçleri projenin yaşam döngüsü boyunca daha iyi tasarım kararları vermenizi sağlar.

DAHA İYİ PROJE KARARLARI VERİN

Akıllı bir 3D proje modeli kullanarak altyapınızın 
hızlı bir şekilde kavramsal tasarımını üretebilir 
ve projenin gerçek zamanlı görünümüne dayalı 
olarak planlama ve ön tasarım aşamalarında 
farklı seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Daha 
karmaşık otoyol tasarımına yönelik bileşen 
yollar, enkesit görünümleri ve yükseltme gibi 
geliştirilmiş araçları kullanın ve bileşen bazlı 
köprüler ve hat kirişi analizi gibi genişletilmiş 
köprü tasarımı özelliklerinden faydalanarak 
modeliniz üzerinde detaylı tasarıma doğru 
ilerlerken doğruluğu ve netliği artırın.

InfraWorks, Civil 3D, Revit, Structural Bridge Design

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm 
Paketindeki araçlar modelinizin detaylı bir 
bağlamsal düzenini kurmanızı, farklı tasarım 
seçeneklerini keşfetmenizi ve canlı 
görselleştirmelerle analiz ve simülasyonlar 
üretmenizi sağlar. Proje tasarım hedeflerinize 
ve sonuçlarınıza daha iyi bir şekilde ulaşın, 
inşaat aşamasında çıkabilecek maliyet ve 
gecikme risklerini ortadan kaldırın. Henüz 
tamamlanmamış altyapı inşaatlarının 
performansını daha gerçekçi bir şekilde tahmin 
edin ve detaylı tasarıma ve belgelere, 
işbirliğine dayalı ve multidisipliner bir 
yaklaşımla son halini verin.

InfraWorks, Civil 3D, Revit, Structural Bridge Design

Ekip üyelerinin çok sayıda lokasyon ve disiplin 
arasında koordinasyonu kolaylaştıran ortak 
bir BIM ortamı ve ortak bir tasarım modeli 
üzerinde işbirliği içinde çalışmasını sağlayarak 
daha iyi teknik ve mali proje teklifleri hazırlayın. 
Köprü projelerinde köprü mühendisleri ve 
tasarımcıları sürece liderlik edebilir ve köprü 
bileşenlerini tanımlamak için doğrudan model 
üzerinde çalışabilirler. Yapı mühendisleri 
aynı model verilerini kullanarak üst yapıdaki 
kirişleri ve diğer köprü yapım tasarımlarını 
detaylı bir şekilde analiz edebilir. Sonuç olarak 
tamamlanan model, köprünün ve bağlantılı 
otoyollarının incelenmesi, inşaat teklifinin 
sunulması ve inşası için detaylı belgeleri 
oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

InfraWorks, Civil3D, Revit, Navisworks

Gerçek tasarım koşullarında 
tasarlayın

Daha akıllı tasarım kararları 
verin

Multidisipliner iş akışlarını 
destekleyin
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Projenizin hikayesini daha etkili bir şekilde anlatmak ve tasarım modelinize salt onay almak ve inşasına başlamak için iletişime 
geçmenin ötesinde değer kazandırmak için iddialı görseller hazırlayın. Proje ekibini ve projenin paydaşlarını aynı noktada 
buluşturun ve herkesin projenin etkisini net bir şekilde anladığından emin olun.

DAHA ETKİLİ İLETİŞİM KURUN

İddialı görseller daha fazla iş kazanmak 
ve çok daha hızlı onay almak söz konusu 
olduğunda üzerinizdeki yükü hafifletebilir. 
3D renderlemeler, AR/VR “incelemeler” ve 
animasyonlu inşaat simülasyonları, geleneksel 
2D çizimlerden çok daha etkili olur ve projenin 
algılanma biçimini radikal bir şekilde iyileştirir. 
Projenizi gerçek ortamındaki perspektif içinde 
yansıtan görseller ile tasarım sonuçlarınızın 
daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir, tasarım 
fikirlerinizi daha kolaylıkla satabilir ve çok daha 
hızlı bir şekilde ‘evet’ onayını elde edebilirsiniz.

InfraWorks, Navisworks, 3dsMax

Altyapı projeleri halkı etkiler ve genelde şu 
endişe dile getirilir: Peki ama önerilen bu proje 
halkın gündelik yaşamını nasıl etkileyecek? Size 
şu tür sorular gelir: “Bu proje nasıl görünecek?”, 
“Bitmesi ne kadar sürecek?” ve “İnşaat çalışması 
beni nasıl etkileyecek?” Artık altyapı projelerinin 
etkilerini halka anlatmanızı kolaylaştıran araçlar 
var ve bunlar halkın tasarım niyetinizi ve aynı 
zamanda vergilerin veya devlet hazinesinin 
nereye harcandığını daha iyi anlamasına 
yardımcı olur.

InfraWorks, 3dsMax

Akıllı bir 3D modeli size bir ihaleyi kazanmanızı 
sağlayacak iddialı görsellerden çok daha 
fazlasını sunar. Bu model, projenizin devam 
eden tasarım/inşa sürecinin vazgeçilmezi haline 
gelir. Projenizin BIM modeliyle 4D/5D analizler 
ve simülasyonlar oluşturarak proje detaylarını 
inceleyip, planlama ve altyapı için gerekli 
iletişimleri kurabilirsiniz. Bu da tasarımdan 
inşaat aşamasına kadar tüm süreç boyunca, 
projenin ekip üyeleri arasında daha verimli iş 
birliği ve koordinasyon kurulmasını sağlar.

InfraWorks, Civil 3D, Revit, Navisworks

Yeni işler alın ve onay sürecini 
hızlandırın Herkesin görüşünü alın Ekip ve proje verimliliğini en üst 

seviyeye çıkartın



BIM’DEN EN 
IYI ŞEKILDE 
YARARLANIN 

BIM’IN INŞAAT MÜHENDISLIĞINDEKI FAYDALARI



BIM’IN INŞAAT MÜHENDISLIĞINDEKI FAYDALARI 9

BIM YAZILIMINIZI İŞİNİZE YARAR HALE GETİRİN

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi sadece AutoCAD Civil 3D ve InfraWorks programlarına değil, bu temel 
inşaat mühendisliği araçlarının işlevlerini ve sizin bunları kullanma becerilerinizi genişletmenizi sağlayan diğer 
Autodesk araçlarına ve hizmetlerine de erişmenin en maliyet etkin ve esnek yoludur. 

Görüntü telifi: Hyder Consulting

Yazılım güncellemelerine 
yayınlandığı anda ulaşın

Eski yazılım 
sürümlerini kullanın

Ihtiyaç 
duyduğunuzda 
yardım alın

Yazılımınızı daha 
kolay bir şekilde 
yönetin

Artık sürümünüzün daima en 
yeni, en optimize versiyonunda 
çalışarak tasarım becerilerinize 
yenilikler kattığınızdan ve 
becerilerinizi iyileştirdiğinizden 
emin olabilirsiniz. Autodesk 
masaüstü uygulamanız 
Autodesk yeni güncelleme 
yayınladığında size bildirim 
yapacaktır. Hangi yazılım 
güncellemelerinin kullanım 
kontrolü sizin elinizdedir, 
ne zaman ve kimler için 
başlatacağınızı siz seçebilirsiniz.

İsterseniz pek çok Autodesk 
yazılımının eski sürümlerini 
indirip kullanabileceksiniz. 
Eğer eski yazılım sürümleriyle 
oluşturulmuş proje dosyaları 
üzerinde çalışıyorsanız bu sizin 
için değerli bir seçenek olacaktır.

Sorunları çabucak çözmenizde 
size yardımcı olalım. 
Erişebileceğiniz yerler:
• Üst düzey Autodesk destek

uzmanları
• Moderasyonla işletilen

topluluk destek forumları
• E-eğitim olanakları ve eğitim

amaçlı özel görsel/işitsel
yayınlar

Autodesk yazılımına abone 
olmanız, yazılımla ilgili 
hiçbir endişe taşımadan 
tasarımlarınıza ve 
yaratımlarınıza odaklanmanıza 
yardımcı olur. Kullanımı kolay 
yönetim araçları sayesinde 
kendi Autodesk Hesabınızdan 
yazılımları, kullanıcı sayısını ve 
kullanım durumunun hepsini 
basit ve etkili bir şekilde 
yönetebilirsiniz.



MİMARLIK, 
MÜHENDİSLİK 
VE İNŞAAT 
ÇÖZÜM 
PAKETİ
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MİMARLIK, MÜHENDİSLİK ve İNŞAAT ÇÖZÜM PAKETİNİN İÇİNDEKİLER

AutoCAD ve CAD dikey uygulamalar
Sektörde ortak bir CAD platformu kullanıldığı için 
bu AutoCAD ürünleri paketi, proje ekibinin 
tümünün erişimine açık bir ortamda belge 
erişimine, oluşturmaya ve paylaşımına izin verir.

AutoCAD Civil 3D
İnşaat altyapısı tasarımı ve yapım belgelerinin 
iyileştirilmesine yönelik BIM yazılımı.

InfraWorks
Kavramsal tasarım, analiz ve planlama için bulut 
bağlantılı BIM yazılımı.

Revit 
Kavramsal tasarım, analiz ve planlama için bulut 
bağlantılı BIM yazılımı.

Recap Pro
Mevcut koşulların daha iyi anlaşılmasını ve yapımın 
inşası bitmiş haldeki durumunun doğrulanmasını 
sağlayan gerçeklik yakalama ve 3D tarama aracı.

Navisworks Manage
Geliştirilmiş koordinasyon, 5D analiz ve simülasyon 
araçlarını içeren proje inceleme yazılımı.

AutoCAD Plant 3D
3D tesis tasarım modellerine kolayca entegre 
edilebilen P&ID üretimlerini kolaylaştıran Tesis 
BIM’i.

3ds Max
Tasarım görselleri ve kuşatıcı sanal gerçeklik 
deneyimi için göz alıcı sahneler oluşturabilen 
modelleme ve renderleme yazılımı.

Structural Bridge Design
Köprü yapımlarında yükleme, analiz ve kod kontrolü 
için kullanılan entegre araçlar.

AutoCAD Map3D
Harita verilerinizin detaylandırılmasına yardımcı 
olan model tabanlı GIS ve haritalama yazılımı.

Vehicle Tracking
Ulaştırma veya tesis tasarımı projelerinde yayaların 
ve taşıtların hareketlerinin değerlendirilmesine 
yönelik analiz ve tasarım yazılımı.
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