2B ve 3B BIM CAD
Ürün Katalogları
AEC ve BIM için mükemmel ürün verileri
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GİRİŞ

Şantiyede hiçbir şey yolunda değil mi?
Sıkıntılar bitmiyor mu?
Krize dönüşmeden sıkıntılarınızdan kurtulun!
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BIM ve dijital ürün bilgileri
neden bu kadar önemli?
Bir inşaat projesinde uzun bir süre boyunca görev
alan pek çok kişi vardır. Örneğin; plancılar,
mimarlar, yapı mühendisleri, teknisyenler, vb.
Bu görev alanlardan herhangi biri, gerekli bilgiyi
zamanında alamazsa, planlanan kilometre
taşlarının ertelenmesi ve projede geç kalınması
kaçınılmaz olur. Bu da maliyetlerin sürekli olarak
artmasına sebep olur.
Projeler bir çok farklı fazlara ayrılır ve her fazda yer
alan sistem, araç, ekip ve katılımcılar farklı farklıdır.
Tüm katılımcıların, finalde koordine edilmesi
gereken verilerin, gerekli olduğu bireysel
sorumluluk alanları vardır. İşte tam da bu durumda
bu veriler genellikle birbirine uymaz.

Mimari bileşen üreticileri, bina projelerinin planlanması için çeşitli gereksinimleri olan binlerce müşteriye uygun
veriler sağlamalıdır.
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Veri sağlarken, çeşitli CAD sistemleri, sınıflandırmalar, özellikler, geliştirme seviyeleri, diller ve daha bir çok
özelliklerin dikkate alınması gerekir. Bu da, milyonlarca olası kombinasyonla çok hızlı şekilde sonuç verir .

?
Tüm bileşen üreticilerinin memnuniyetini nasıl yönetirsiniz?
Gerçek ihtiyaçları gözardı edip, mevcut
standart verileri sağlamakta ısrar ederek
mi?

Ya da detay çalışmalarında istenen
verileri manuel olarak üreterek mi?

Requirement

Bu yöntem asla işe yaramayacak. Ürün
verilerinin özel gereksinimleri
karşılanmazsa, memnun olmayan
müşterileriniz, hızla rakiplerinizden
alternatif aramaya başlayacaklardır.

Manuel veri, çok fazla efor demektir. Bu da önemli
ölçüde zaman ve personel kaynağı gerektirir.
Müşterileriniz, bireysel veri paketlerini
beklerken zaman kaybedecek ve
memnuniyetsizlikleri giderek artacaktır.
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AEC ve BIM için mükemmel ürün verileri
CADENAS; BIMcatalogs.net platformu ile tamamen farklı ve daha kolay bir çözüm sunuyor.
BIMcatalogs.net’in esnek veri modeli sayesinde bileşen üreticileri, gerektiğinde tüm olası
kombinasyonları kolayca sağlayabilir.
Müşterinizin, hangi CAD sistemine, hangi geliştirme düzeyine, hangi sınıflandırmaya, ayrıntıya veya
dile ihtiyacı olursa olsun, merkezi bir veri tabanı aracılığıyla herkes için anında uygun veriler
oluşturulabilir. Ayrıca, fiyat, ürün numaraları vb. veriler; PIM, ERP ve diğer dahili veritabanlarından
kolaylıkla alınabilinir.

PIM

ERP

int. DB

Böylece tüm müşteri talepleri, optimum şekilde karşılanır ve BIM verileri her zaman güncel olur .
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GİRİŞ

1992’den beri 2B ve 3B ürün katalogları için kanıtlanmış teknoloji
CADENAS; dijital ürün verilerinin
oluşturulması, bakımı ve
pazarlanması konusunda 25 yılı aşkın
süredir uzmanlaşmıştır. Bu nedenle
mühendislik alanında 3B ve 2B üretici
kataloglarının önde gelen
sağlayıcılarından biriyiz. Bu
kanıtlanmış teknoloji, BIM ve mimari
için geliştirilmiş, optimize edilmiş ve
bu sektörlerin özel gereksinimlerine
uyarlanmıştır .

Mekanik mühendislik ve mimari
dijital ürün verilerinin gereksinimleri
%80 aynıdır.
2B ve 3B verileriyle ilgili olarak
mühendislik ve mimari arasındaki
fark, sadece ilk bakışta önemli
görülmektedir. Daha yakından bir
karşılaştırma yaptığımızda, makine
mühendisleri tarafından mühendislik
verilerine yönelik taleplerin yaklaşık
%80’inin mimarlık sektörü tarafından
yapılan taleplerle aynı olduğunu
görebiliriz.

Mechanical &
Electrical Engineering
320 Employee
Level of detail

End-of-Life

12 Countries

자 yes

Translation Classification Product Configurator

Maintenance 3D Visualization Embedding
information

Over 700 catalogs
14 Millions users
500 Innovations

Smart Parts
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CADENAS teknolojisi, BIM veAEC sektörü için özel olarak uyarlandı ve daha da geliştirildi.

Mekanik ve mimari alanlar tarafından talep edilen veriler dijital ürün olarak örtüşmesine
rağmen, BIM sektörünün kendine özgü bir takım bireysel gereksinimleri vardır.
CADENAS; bileşen üreticilerine, mimarlara, inşaat mühendislerine ve TGA uzmanlarına çoklu
CAD özellikli 2B ve 3B verilerini sağlamak için iki yıllık AR-GE yatırımı gerçekleştirdi. Böylece
dijital üretici katalogları için kanıtlanmış teknoloji, özellikle BIM ve AEC sektörü için daha da
geliştirildi ve optimize edildi. Böylelikle yapı bileşenleri üreticileri, BIMcatalog.net yazılım
çözümü ile, müşterilerine planlama süreci boyunca bütün işlemler için her zaman en güncel
bilgilerini ve verilerini sağlayan en uygun hizmeti sunacaktır.

g

ld
e
i
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Tüm çıktı biçimleri ve dağıtım kanalları için
modüler ürün kataloğu
CADENAS çözümü ile, günümüzde ve gelecekte müşterilerinizin olduğu kadar sizin de taleplerinizi karşılayan
ürün kataloğunuzla güven verirsiniz.
İlgili tüm ürün bilgileri merkezi bir veritabanında yönetilir. Modüler sistemle web sitenize kusursuz bir
entegrasyon sağlanır. Örneğin; bir uygulamanın diğer web kanalları aracılığıyla yayın veya 3B PDF veri
sayfalarının oluşturulması.

Augmented
reality

Holographic
display

Anaglyph
3D
Trade show entertainment

Virtual
reality

DVD / CD

Print & offline media
Printed catalog

3D PDF data sheet
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Multi CAD

3D WebGL
Product
configurator

Digital

Mobile app
CAD download
portal

Social media
Marketing &
Sales
Statistics

Vertical market places
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Üretici verilerini güncel tutun!
BIMcatalogs.net'in (örneğin Autodesk Revit'te) derin entegrasyonu sayesinde, ürün katalogları ve
ürün verilerini, kullanıcılar birkaç saniye içinde kullanabilir. Mimarlar, tasarımcılar, TGA uzmanları
ve planlamacılar, kolaylıkla "yapılandır, yerleştir ve değiştir" sisteminden ve kapsamlı
yapılandırma seçeneklerinden yararlanır.
Üreticilerin orjinal verilerine sürekli bağlantı sağlanarak, eklenen 3B BIM CAD nesneleri
güncellenir. Elektronik ürün kataloğundaki herhangi bir ürün bilgisinde değişiklik yapıldığında,
değişiklikler Autodesk Revit'teki mevcut tasarımda da otomatik olarak güncellenir.

BIMcatalogs.net olmadan ürün verilerinin güncellenmesi sağlanamaz.
Bir projenin tamamlanma süreci genellikle uzun zaman alır. Planlayıcı başlangıçta, üreticinin
mevcut BIM verilerine erişebilir. Proje sırasında üretici tarafından ürün verilerinde değişiklikler
yapılırsa, planlayıcı bu konuda bilgilendirilmez ve eski BIM verileriyle çalışmaya devam eder.
Güncel ürün verilerini elde etmek için planlayıcı, güncellemeyi aktif ve manuel olarak kendisi
yapmalıdır. Bunu yaparken, ürün verileri gözden kaçabilir. Bu da, tasarımın artık güncel olmadığı
ve projenin uygulanmasında geniş kapsamlı sorunlara yol açabileceği anlamına gelir.

Manufacturer
v1

v1

v1

v1

v1

v1

Internet

Changes

v2

v1

v2

v2

v2

v1

Changes

v3

v2

v3

v3

v2

v1

Downlaod
via WWW
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v1

LOD 400

v1
Project
room

LOD 400

v1

LOD 400

Project
room

Project
room

Planner
Time
Wrong & Missing Information
Standard Revit RFA family technology with filesharing
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BIMcatalogs.net’in “İçerik Eklentisi” modülü ile ürün verilerini güncel tutun!
CADENAS’ın BIMcatalogs.net “İçerik Eklentisi” modülü, planlamacıların "Yapılandır, Ekle ve
Değiştir" uyarınca Revit RFA'ları eklemesini kolaylaştırır. Doğrudan RFA seçimi elde edilir ve veriler
gerektiği gibi yapılandırılabilir.
CADENAS eklentisi hakkında ilerici olan nedir: Üreticiler ve planlamacılar, eklenti aracılığıyla tüm
BIM süreci boyunca iletişim halinde kalırlar. Üretici ürün verilerini değiştirirse, planlama otomatik
olarak güncellenir. Planlayıcı, manuel olarak müdahale etmek zorunda kalmadan her zaman
güncel veya genişletilmiş verileri alır. Proje süresince ilerleyen aşamalarda sorunlara yol
açabilecek eski bilgileri içermez ve böylelikle zaman kazandırır.
Faydalara ve sağlayacağı avantajlara genel bir bakış.

▪ “Yapılandır, Yerleştir ve Değiştir" aracılığıyla Revit RFA'ların kolay yerleştirilmesi
▪ Revit RFA’ları kolayca değiştirilebilir ve güncellenebilir.
▪ Doğrudan RFA seçimi ve yapılandırılması
▪ Gelecekteki güncellemeler için, üretici verileriyle sürekli entegrasyon.

Manufacturer
v1

v1

v1

v1

v1

v1

LOD 100
LOI 100

Changes

v2

v1

v2

v2

v2

v1

Changes

v2
Project
room

LOD 100
LOI 100

v3

v2

v3

v3

v2

v1

Communication
via Plugin

Communication
via Plugin

Internet

Communication
via Plugin

v1

v3

Project
room

Planner
Time

Revit RFA family technology with BIMcatalogs.net Plugin

LOD 100
LOI 100

Project
room
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3B CAD indirme portalı
BIMcatalogs.net teknolojisine dayalı bir indirme portalı ile mimarlara, elektrikçilere, ustalara ve
mühendislere ürün portföyünüzden gerekli tüm bilgileri içeren 3D çoklu BIM CAD verilerini
sağlayabilirsiniz..
Bunu yaparken, 100'den fazla format dahil olmak üzere BIM CAD verileri çevrimiçi olarak
yapılandırılabilinir.
Örneğin; Autodesk Revit, Nemetschek Allplan ve GRAPHISOFT ARCHICAD ve CAD programlarına indirilir ve
mevcut projelere eklenir.
1

Genel Özellikler
5

2

1

CI’nıza göre bireysel düzen

2

Dil seçimi

3

Bileşenlerin bireysel
konfigürasyonu

4

Konfigürasyon görselleştirilmesi
için Piktogramlar

5

Otomatik boyutlandırma ile
3D CAD görünümü

3

4

6

6

Tedarik Kaynakla

100’den fazla CAD formatına aktarım!
Herhangi bir CAD sistemi ve herhangi bir
sürüm için uygun CAD modelleri sağlamak
size imkansız mı geliyor?
eCATALOGsolutions ile bunu yapmak çok
kolay!
Bileşenleriniz Autodesk Revit, Allplan,
ArchiCAD Vectorworks gibi yaygın CAD
sistemlerinin 100'den fazla farklı dosya
formatında orijinal yerel 3D CAD modelleri
halinde sunulabilmektedir.

Mevcut CAD sistemleri ve sürümlerinin çeşitliliği ile, bireysel sistemler için
pazar kapsamı nadiren %15'i geçer. CADENAS multi-CAD çözümü ile pazarın
%95'inden fazlasına ulaşabilirsiniz.
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İndirme portalınıza kusursuz entegrasyon
eCATALOGsolutions ile bileşenlerinizin dijital verilerini, web sitenizde indirilmek üzere kolayca erişilebilir hale
getirebilirsiniz
İndirme portal, kurumsal tasarımınıza uygun sorunsuz bir şekilde uyarlanabilir. Akıllı mühendislik verileri
istek üzerinde doğrudan ilgili ürün sayfasından indirilebilinir.

İndirme portalı
schiedel.partcommunity.com

Ürün konfigürasyonu ile kusursuz
entegrasyon

Ölçeklenebilir Çözüm -eShop entegrasyonu ve daha fazlası
Ayrıca gömülü teknoloji sayesinde, mevcut e-Shop ya da CRM sisteminizi indirme portalınıza entegre
edebilirsiniz. Müşterinin bireysel konfigürasyonuna bağlı olarak, fiyatlar ve teslimat süreleri hakkında
doğrudan bilgi alınabilinir.

Başarılı entegrasyon örneği aşağıda bulunabilir:

Product configurator of IMI Precision Engineering
https://www.imi-precision.com/de/de/Configure.aspx?pn=RM/8016/M/50
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Planlamacılar, mimarlar ve ürün geliştiriciler için Mobil uygulama çözümü
CADENAS’ın bireysel uygulamasıyla; müşterileriniz ve ilgili taraflar, bileşenleri mobil arayabilir ve elektronik
ürün kataloğunuzda zahmetsizce yapılandırabilir ve ayrıca projede yer alan diğer kişilere (örneğin
mühendisler) bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde iletebilir.
Kurumsal tasarımınızı dikkate alarak portalınızı oluşturur ve aşağıdaki gibi bir çok avantaj sunar:

▪ Çeşitli araştırma ve yapılandırma olanaklarıyla müşteriler ve ilgili taraflar için mümkün olan en iyi hizmet
sağlanır.

▪ App Store, Google Play ve Windows Phone Marketplace gibi pazar yerlerinde ürün
kataloğunuz dünya çapında yayınlanır

▪ Toplantı sırasında veri araştırması yaparak müşterileriniz ve satışlarınız için toplantı kültürünü hızlandırır
▪ Uygulamanın modüler yapısı işlev aralığını ayrı ayrı belirlemenizi sağlar.
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Uygulama Özellikleri
Bu modern yapılandırma, uygulamanızı istediğiniz gibi kişiselleştirmenize olanak tanır. Kapsamı ve işlevleri
kendiniz seçebilirsiniz. Örneğin; 3B CAD modelleri, taslakla arama, tam metin arama, ürün yapılandırıcı,
teklif talepleri, artırılmış gerçeklik, uygulama örnekleri, haberler, destek ve daha fazlası.

3B CAD modeller

PDF

Sketch & Geometrik
benzerlik arama

Metinsel ürün arama

YouTube kanalı
& medya
kütüphanesi

PDF veri sayfası

Arttırılmış
gerçeklik
Firma haberleri
Ürün
konfigürasyonu

Referans fırsatları

Satışınızı arttıran uygulama
Bireysel uygulamalar satışlarınızı arttıracaktır: Müşterilerinize
tasarımlarında kullanılacak en iyi bileşeni bulmak için, ürünlerinizin
tüm teknik bilgilerini erişime açabilirsiniz

To video clip:
https://www.youtube.com/
watch?v=cDsxwgvWjWM

Ürün destek
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İnteraktif ürün konfigüratörü- müşteri talebine göre
Günümüzde şirketler, bireysel müşteri taleplerini kişiye özel ürünlerle karşılamak zorundadır. Bu, üreticiler için
sayısız zorluk anlamına gelir. Doğru konfigürasyon için artan danışmanlık, müşteriler için tasarım verilerinin
bireysel olarak oluşturulması, tekliflerin maliyetli hesaplanması ...
CADENAS etkileşimli konfigüratör, müşterilerinize ön bilgi ve CAD yazılımı ve olmadan ürünleri hatasız ve bireysel
olarak derleme imkanı verir. Bir dizi kural, yanlış kombinasyonları gerçekleşmeden önce önlemeye yardımcı olur.
Montajın uygun 3B geometrisi de otomatik olarak oluşturulur..
Bu yazılım çözümü, satış ve hizmetleriniz için iş yükünü azaltırken müşterileriniz için tasarım sürecini basitleştirir.

KML Miller ürün konfigürator örneği;
KML Miller'ın özel kabin ve konteyner çözümlerinin modüler yapısı,
müşteriye özel çözümlerin önceden tanımlanmış modüller aracılığıyla
esnek, uygun maliyetli ve minimum geliştirme maliyetleri ile uygulanması
avantajını sunar. Müşteriler, CADENAS interaktif ürün yapılandırıcısını
uygulayarak duvar, çatı ve iç konstrüksiyonla ilgili bireysel ihtiyaçlara göre
istedikleri konteyneri dijital olarak monte edebilir ve akıllı 3D mühendislik
verileri olarak dışa aktarabilir .

Configurator welcome page

Configurator overall view

Pictogram for visual configuration

Interactive 3D preview

Live test the configurator :
https://kml-miller.partcommunity.com/
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3B PDF Teknik bilgi sayfası
eCATALOGsolutions ile, müşterinin bireysel ürün konfigürasyonu temelinde elektronik ürün
kataloğunuzdan doğrudan "anında" 3D PDF veri sayfaları oluşturabilirsiniz. Böylece müşterilerinize
yapılandırılmış bileşenlerle ilgili tüm önemli bilgileri kompakt bir şekilde sağlayabilirsiniz. 3D PDF veri
sayfasının hangi bilgileri içermesi gerektiğine siz karar verebilirsiniz.

Bireysel Veri Tabloları
Ürünle ilgili tüm önemli teknik ayrıntılar,
örn. sipariş numarası, tutma kuvveti, sıkma
torku, güç vb. tablo şeklinde net bir şekilde
görüntülenir.

Bağlam ve Yapılandırmaya bağlı bilgiler
Diğer bir olasılık, dinamik olarak oluşturulmuş
bilgilerin bireysel entegrasyonudur. Müşterinin
konumuna bağlı olarak “anında” yerel satış irtibatı,
müşteri konfiigürasyonuna göre Teknik
diyagramların entegrasyonu vb.

Etkileşimli 3B görünüm
Döndürerek, yakınlaştırarak ve hareket ettirerek
akla gelebilecek her görünümü sağlayarak,
yapılandırılmış bileşenin 3B modelini entegre edin.
Kendi kendine seçilen görünüm de yazdırılabilir.

Otomatik boyutlandırma ile 2B format
türetme
Toleranslar ve uyumlar gibi önemli bilgileri
içeren ayrıntılı 2D boyut çizimleri de PDF veri
sayfasına dahil edilebilir.

Kurumsal Tasarımınız
Kurumsal tasarımınızı göz önünde bulundurarak isteklerinize göre bireysel bir şablon oluşturabiliriz.
3D PDF veri sayfanızın nasıl görüneceğine ve müşteriye hangi bilgilerin sağlanacağına siz karar
verirsiniz.
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YENİLİKÇİ PAZARLAMA

Ürün Pazarlama
yönteminiz
hedef kitlenizi
heyecanlandırabilir mi?

19

eCATALOGsolution ve BIMcatalog.net ile yenilikçi bir
pazarlama stratejisinin zamanı geldi!
Birçok bileşen üreticisi hala denenmiş yöntemler kullanıyor, ancak pazarlamanın yapması gereken bir şey
var: Heyecanlandırmak. Bu açıkça klasik bir ticaret fuarı görünümünden daha fazlasını gerektirir.
Pazarlama, ancak modern teknoloji yaratıcılıkla birleştiğinde tam potansiyeline ulaşabilir.

Eski Fuar Planlamaları = Kanıtlanmış mı ?

eCATALOGsolutions ile, ister ticari fuar, ister basılı, ister dijital olsun, müşterilerin ve ilgilenenlerin
dikkatini çekecek ve kalıcı bir izlenim bırakacak yenilikçi araçlar artık elinizin altında
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Augmented Reality (AR)
Arttırılmış Gerçeklik

▪ Broşürlerinizi ve el ilanlarınızı üst üste
bindirilmiş 3B modellerle hayata geçirmek için
Artırılmış Gerçeklik özelliğini kullanın

▪ AR aracılığıyla kataloğunuzu bilgilerle
tamamlayın.

▪ Çalışma sahasında nesnelerinizin doğrudan
önizlemesini hızlı ve kolay bir şekilde
oluşturmak için canlı üst üste bindirmeden
yararlanın .

To the video clip
www.cadenas.de/videos/ar

Virtual Reality (VR) Sanal Gerçeklik
Ürününüzü sanal gerçeklik aracılığıyla hayata
geçirmek istiyorsanız, pahalı bir teknolojiye ihtiyacınız
yok: Basit bir karton görüntüleyici, bir akıllı telefon ve
CADENAS uygulaması ile müşterileriniz ve ilgili
taraflar kendilerini sanal dünyaya kaptırabilirler.

To the video clip:
www.cadenas.de/videos/vr
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Holography
DREAMOCTM teknolojisinin holografik görüntüsü
ile mükemmel illüzyon yaratın.

Video clip:
www.cadenas.de/videos/holograph

Örneğin, Bu yenilikçi sunum teknolojisiyle, ticaret
fuarlarında ürünlerinizi Yüzen 3D animasyonlar
şeklinde sunmak için inanılmaz olanaklar sağlar.
DREAMOC teknolojisi, gerçek ürünleri holografik
animasyonla birleştirmeyi de mümkün kılar.

» Afag, MOTEK'te,«özellikle 3D ve artırılmış gerçeklik sunumunun yenilikleri ile etkileyici bir
gösteri yaptı ve Afag'ın ürünlerinin kalitesinde lider olduğunu ve en son bilgisayar
teknolojisine sahip olduğunu gösterdi. Afag ve CADENAS, en üst düzeyde teknolojik liderler
olarak birbirini tamamlıyor.
Armin Doser
Satış & Pazarlama Ceo
Afag Automation AG
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Klasik Pazarlamaya karşı eCATALOGsolution – Şampiyon Kim?
Geçmişte gizli pazarlama yöntemleri, bugün muhtemelen en umut verici pazarlama taktiği olmayacak.
Gelin geleneksel pazarlama araçlarının gerçekten hala en yüksek etkiye sahip olup olmadığına veya daha
fazla başarı vaat edebilecek başka stratejiler olup olmadığına daha yakından bakalım.
Pazarlama bütçesi şimdiye kadar şirketlerde nasıl
dağıtıldı?
Fairs/
Exhibitions/Events

%38

Print

Sanayi şirketlerindeki pazarlama bütçelerinin
dağılımına bakıldığında, geleneksel olarak yaklaşık
%40'lık en büyük payın ticaret fuarlarına ayrıldığını
ve bunu klasik basılı reklamların takip ettiğini
gösteriyor. Satışları artırmak için gerçekten en etkili
iletişim kanalları bunlar mı?

13%
13%

Product information
Company website

7%

Advertising gifts

7%
6%
5%
4%

Online adverts Online
marketing
Public Relations

Costs

other ...

Ticaret fuarları ve basılı reklamlar oldukça popular.
Ancak çok mu abartılıyor diye soralım?
Pazarlama ve satış yöneticileri arasında yapılan bir ankete göre, ticaret fuarları ve basılı reklamlar gibi
geleneksel pazarlama stratejilerinin, potansiyel müşteri yaratma ve satış fırsatları yaratma
konusunda genellikle abartıldığı konusunda bir fikir birliği var. (Kaynak: 2015 Gelen Durum raporu,
Hubspot).Deneyimler, ticaret fuarları veya basılı reklamlar tarafından oluşturulan potansiyel
satışların yalnızca %1-5'inin aslında satışla sonuçlandığını göstermektedir.
3D CAD indirme portalı PARTcommunity; CADENAS elektronik ürün kataloğunun gücünü gösterdiği
mecradır. Mühendisler ve alıcılar tarafından indirilen üretici bileşenlerinin yaklaşık %87'si satışa
dönüşür.

100 %
80 %

60 %

Success

87%

Leads to actual
sales

40 %

20 %

0%

1%
Print advertising

5%
Trade fair

PARTcommunity
Online portal
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Ticaret fuarları popüler ve aynı zamanda pahalı bir pazarlama sahası.
Peki gerçekten verimli mi ?
Optimize edilmiş çevrimiçi satış potansiyelinin hafife alınıp alınmadığı ve ticaret fuarlarının yüksek değerinin
daha fazla düşünülmesi gerekip gerekmediğini kolayca belirleyebiliriz. Bu nedenle, bu iki pazarlama aracının
karlılığına daha yakından bakalım.

Fuarlar

vs.

BIMcatalogs.net

Calculated on the average

Expenses of the exhibitor

Stand size: 100 m², Stand rent: 250 €/m²

excluding once-off investment costs

Stand construction,
transport, cleaning,
guard, etc.
37.198,07 €

Stand rent
incl. utilities
25.000,00 €
20,7 %

30,8 %

Other costs, e.g.
advertising, guest
service
8.091,79 €

120.772,95 €

Personnel costs
19.685,99 €

Download fee
per download

Monthly
base fee
Number of downloads/month

16,3 %

6,7 %

Purchases, leisure,
entertainment
3.260,87 €
2,7 %

Room/
Board
15.217,39 €

Travel expenses
12.318,84
€
10,2
%

Total costs/month

12,6 %

Grundlage: AUMA_MesseTrend 2015

300 Leads / Trade fairs

2.658 Downloads / month

(incl. students, casual
visitors, etc.))

(Engineers, designers,
CAD users, purchasers, et c.)

402,58 € / Lead

4,13 € / Lead
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WHY CADENAS?

BIM CAD Ürün kataloğunuzun etkisini katlayın!
CADENAS eCATALOGsolutions size sadece dijital
ürün kataloğunun müşteri dostu uygulaması için
en uygun çözümü sunmakla kalmaz, aynı
zamanda globalde maksimum görünürlük ve
satış kanalı sağlar.
Çok sayıda tanınmış firmalarla ve pazarlarla olan
ortaklıklarımız, elektronik ürün kataloğunuz için positif
bir çarpandır.

»CADENAS ile CAD kataloğunu yayınladığımızdan
beri, 10 kat daha fazla parçanın indirildiğini
belirledik..

«

Anthony Padalino
Global Market Analyst
D-M-E Company LLC

Potansiyelinizi kendiniz hesaplayın
Dünya çapında milyonlarca mühendis, alıcı ve mimar, günlük olarak PARTcommunity.com ve BIMcatalogs.net'i ve
bağlantılı dikey Pazar yerlerini kullanıyor.
Elektronik CAD ürün kataloğunuz böylece
85'in üzerinde çevrimiçi pazaryerinde,
portalda ve sosyal toplulukta temsil
edilmektedir. Böylece elektronik ürün
kataloğunuz 100.000'den fazla şirketten
16 000 000'den fazla kullanıcıya ulaşma
potansiyeline sahiptir.

Hedef gruplarınız ve pazarlarınız için
potansiyeli control edin:
www.cadenas.de/kalkulator

CADENAS uygulamalarına erişimlerin dağılımı partcommunity.com,
www.bimcatalogs.net
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Bileşen üreticileri için 360° başarılı çözümler
eCATALOGsolutions, pazarlama, satış ve teknik servis gibi tüm alanları
mükemmel bir şekilde kapsayan bir çözüm sunar.

▪ Pazarlama: Öncü özelliklerle ürünlerinize dikkat çekin. Hedef
grubunuz, yenilikçi ürün sunumunu yenilikçi bir ürün
teknolojisiyle birleştiriyor.

Technology

Marketing

▪ Satış: Her müşteri, ihtiyaçlarına ve değerine göre işlenebilir.
Sales

Doğru ürünleri doğru zamanda, doğru yerde ve doğru kişiye
sunarsınız.

▪ Teknoloji: Müşteri isteklerinin sıklıkla tekrarlanan işlerinin
manuel olarak işlenmesi geçmişte kaldı, böylelikle
mühendislerinizin iş yükünü azaltmış oldunuz. Böylece
mühendisleriniz zamanını yenilikçi ürünlerin geliştirmesi için
harcayabilir.

BIMcatalogs.net ile sağlayacağınız avantajlar nelerdir?
BIM günümüzde inşaat ve mimaride kullanılması kaçınılmaz olan bir gerçeklik. Müşterilerinize gerçekten 3D
BIM CAD formatında ürünler sunuyor musunuz? BIMcatalogs.net çözümünün diğer çözümlerden nasıl farklı
olduğunu size göstereceğiz:

Çoklu format
Katalogların güncellenmesi
Çoklu dil seçeneği
Data oluşturma ve taşıma

BIMcatalogs.net

Web dosya paylaşımı

100’den fazla 2B&3B BIM
format ve daha fazlası
Eşzamanlı bütün formatlara
erişim
15 farklı dil seçeneği
CAD dosyası ya da Teknik
resimle

Sınırlı
Mevcut formata erişim
Sınırlı
Sadece CAD dosyası ile

Kurumsal Web
Pazarlama fırsatları

Portalı

Sadece dosya paylaşımı

Web sitesi
entegrasyonu
3B PDF

Ürün konfigürasyonu
3D görünüm
Satış aracı için istatistik veri

Offline ücretsiz katalog
Mobil uygulama
Kolay implementasyon
Web sitesine entegrasyon
Detaylı müşteri aday portalı

Uygun değil
Entegre edilemez
Her zaman mümkün değil
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WHY CADENAS?

Deneyimlerimizden faydalanın
CADENAS, 1992 yılından bu yana eCATALOG teknolojisinin elektronik ürün katalogları ile standartları
belirliyor. 700'den fazla başarıyla uyguladığı ürün kataloğu ile yılların deneyiminden yararlanın.
Elektronik ürün kataloğunuzu ihtiyaçlarınıza ve hedef kitlenize en iyi nasıl uyarlayabileceğiniz konusunda
size ayrıntılı tavsiyelerde bulunacağız. Birlikte ayrıntılı bir ihtiyaç listesi oluşturup bilgi birikimimizle
müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz için en uygun dijital ürün kataloğuna katkıda bulunacağız.
CADENAS, genel pazar gereksinimlerini erkenden tanımanıza ve tepki vermenize yardımcı olmak için
tedarikçiler ve alıcılarla çalışma grupları düzenler.

» CADENAS'ı uzun zamandır tanıyoruz. İç tasarımımızda, genellikle çeşitli elektronik kataloglar
oluşturan bileşenlerle çalışırız. Ayrıca CADENAS, makine mühendisliği (tesis mühendisliği) ve
mimari (BIM) için birkaç 3D CAD nesnesi sağlayıcısından biridir. Bu sayede bir taşla iki kuş vurmuş
oluyoruz.

«

Herbert Pühringer
Design department and 3D CAD BIM
libraries Schiedel GmbH

zipatec

®
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CADENAS GmbH
Standartları belirler!
CADENAS Akıllı Parça Yönetimi ve Parça Azaltımı (PARTsolutions) ile
Elektronik Ürün Kataloğu (eCATALOGsolutions) alanlarında lider
yazılım geliştiricisidir.
Şirket özelleştirilmiş yazılım çözümleri sayesinde bileşen üreticileri ve
onların ürünleri ile satın almacılar arasında bir bağ oluşturur.
CADENAS (İspanyolca anlamı: Süreç zincirleri) 1992 yılından bu yana
14 uluslararası lokasyondaki 300 çalışanı ile Başarı, Yaratıcılık,
Danışmanlık ve Süreç iyileştirme kavramlarının hakkını vermek için
çalışmaktadır.
CADENAS ileri görüşlülük ve yönlendirme rollerine sahiptir, zaten
birçok önemli yeniliği ve trendi de uygulamaya koymuştur

Bu yeniliklerden başlıcaları şunlardır:

▪ Native ve akıllı mühendislik verileriyle çoklu CAD çözümü
▪ 3B CAD modellerinin yerleştirildiği indirilme portalı olan
PARTcommunity’nin şirketlerin kurumsal web sitesine kusursuz entegrasyonu,

▪ Akıllı Satış – Doğru parçayı, doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişiye
sunmak

▪ 3B CAD model app- milyonlarca standart ve satın alınan parçaya mobil
erişim

▪ BIMcatalogs.net: Yapı bileşenlerinizin dünya çapında inşaat
mühendisleri ve planlamacılara pazarlanması

▪ Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik desteği
▪ RFP (teklif talebi) ile tedarik sürecine sorunsuz geçiş
▪ Mühendislik bilgileri veri tabanı

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

CADENAS Türkiye Partneri
CPV industrial solutions
info@cpvis.com
www.cpvis.com

