DRAFTER

3D MODELLERİNİZDEN HIZLI BİR ŞEKİLDE 2D TEKNİK RESİMLER OLUŞTURUN
Modellerinizin nasıl üretileceğini açıklamanıza yardımcı olan parça ve montajların teknik resimlerini oluşturarak
tasarımdan üretime geçiş sürecinin süresini ve maliyetini azaltın.
GENEL BAKIŞ
3DEXPERIENCE® Platformuna bağlı olan Drafter, 3D modellerden hızlıca 2D teknik resimler türeten Windows tabanlı bir
uygulamadır. 3D modelinizi her değiştirdiğinizde teknik resimleriniz anında güncellenir. Drafter'ın kapsamlı, üretim
kalitesindeki 2D teknik resim ve detaylandırma özellikleriyle tasarımcılar ve mühendisler; teknik resimlere kolaylıkla
detaylandırma ve boyut ekleyebilirler. Ayrıca veriler buluta kaydedildiği için teknik resimleri gerçek zamanlı olarak
paylaşabilirler.

DRAFTER'IN ÖZELLİKLERİ

3DEXPERIENCE PLATFORMUNUN ÖZELLİKLERİ

• 3D parça ve montajlarınızdan hızlı bir şekilde teknik
resimler oluşturun.

Büyümekte olan çözüm portföyü ve güvenli bulut teknolojisi
sayesinde 3DEXPERIENCE ® Platformu, ürün geliştirme
sürecinizin tüm yönlerini yönetmenize imkan tanırken altyapı
maliyetlerini, BT yükünü, yazılım bakımını ve karmaşıklığı
azaltır. Tüm 3DEXPERIENCE çözümleri kusursuz bir şekilde
birlikte çalışarak veri yönetimini, paylaşımı ve iş birliğini
kolaylaştırır. 3D Drafter aşağıdaki platform özelliklerinden
yararlanabilir:

• Teknik resimlerinize kolayca boyutlar, detaylandırmalar
ve kesitler uygulayın.
• 2D teknik resimler, güçlü entegrasyon sayesinde 3D
modelinizi değiştirdiğinizde anında güncellendiği için
her zaman günceldir.

• Teknik resimleri her yerden, her zaman ve her türlü
cihazda bir web tarayıcısı üzerinden görüntüleme,
paylaşma, detaylandırma, tartışma ve yönetme.

• Sunulan sorunsuz bağlantı aracılığıyla tasarım ve
mühendislik ekiplerinin daha yakın iş birliği içinde
çalışmasını sağlama.
• Bulut tabanlı panolar, mesajlaşma, etkinlik akışları,
topluluklar ve sürükle bırak görev yönetimi aracılığıyla
şirket içindeki ve dışındaki tüm ekip üyeleriyle iş
birliği yapma.
• Yalnızca istediğiniz şeyleri paylaşarak ve diğer ekip
üyelerinin tasarım verileri ile neler yapabileceğini kontrol
ederek teknik resimleri güvenli bir şekilde oluşturma,
kaydetme, çoğaltma, silme, değiştirme, kilitleme
ve yönetme.

3DEXPERIENCE ® platformumuz marka uygulamalarımızı desteklemekte, 11 sektöre hizmet
vermekte ve zengin bir endüstri çözümü deneyimleri portföyü sunmaktadır.
3DEXPERIENCE® Şirketi Dassault Systèmes, işletmelere ve kişilere sürdürülebilir yenilikler hayal etmeleri için sanal evrenler sunar. Şirketin dünya
çapında lider çözümleri; ürünlerin tasarlanma, üretilme ve desteklenme biçimini değiştirmektedir. Dassault Systèmes’in işbirlikçi çözümleri, toplumsal
yenilikçiliği teşvik ederek, gerçek dünyayı iyileştirmek için sanal dünyadaki imkanları genişletir. Grup, 140’tan fazla ülkede tüm sektörlerde her
ölçekteki 250.000’den fazla müşteriye değer katar. Daha fazla bilgi için www.3ds.com/tr-tr adresini ziyaret edin.
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• 3D Creator ile 3D Sculptor gibi 3DEXPERIENCE tasarım
araçları arasındaki sorunsuz etkileşim sayesinde yeniden
çalışma ve veri dönüştürme hatalarını önleme.

