
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Daha fazla bilgi edinin ve satın alın 

 

Ürün uzmanlığını, sektörünüzün derin bir anlayışını ve yazılımınızın ötesine 

geçen değeri sağlayabilen dünya çapındaki uzmanlara erişin. Autodesk Vault 

yazılımının lisansını almak için Autodesk Yetkili Satıcısına başvurun. Size en 

yakın bayiyi www.autodesk.com/reseller adresinde bulabilirsiniz. 

 

Autodesk Eğitimi 

 

Autodesk, öğrencilerin ve öğreticilerin ücretsiz * yazılım, müfredat, eğitim 

materyalleri ve diğer kaynaklara erişim de dahil olmak üzere başarılı tasarım 

kariyerleri için hazırlanmalarını sağlamaya yardımcı olacak çeşitli kaynaklar 

sunar. Autodesk Yetkili Eğitim Merkezi (ATC®) sitesinde uzman rehberlik 

hizmeti alabilir ve Autodesk Sertifikasyonu ile becerileri doğrulayabilir. Daha 

fazla bilgiyi www.autodesk.com/education adresinde bulabilirsiniz. 

 

Autodesk Aboneliği 

 

Autodesk® Aboneliği size en yeni yazılım sürümleri, esnek lisans hakları, 

güçlü bulut hizmetleri ve teknik destek için bir avantaj sağlar. ** Daha fazla 

bilgiyi www.autodesk.com/subscription adresinde bulabilirsiniz. 

 

Autodesk 360 

 

Autodesk® 360 bulut tabanlı çerçeve, tasarımı masaüstünün ötesine 

genişletmek için araçlar ve hizmetler sunar. İş akışlarınızı kolaylaştırın, etkin 

bir şekilde işbirliği yapın ve işinize istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişin 

ve paylaşın. Daha fazla bilgi için www.autodesk.com/autodesk360 adresini 

ziyaret edin. 
          

Tüm Tasarımı Yönetin Vault Professional 

 

Autodesk Dijital Prototipleme, fikirlerinizi geliştirmeden önce keşfetmeniz 
için yenilikçi bir yoldur. Ekip üyelerinin disiplinler arasında işbirliği 
yapmaları için bir yol. Ve bu, her büyüklükteki bireyler ve şirketler için, 
daha önce hiç olmadığı kadar büyük ürünleri pazara daha hızlı ulaştırmanın 
bir yoludur. Konsepten tasarım, üretim, pazarlama ve ötesine geçen 
Autodesk Dijital Prototipleme, başlangıçtan bitişe kadar ürün geliştirme 
sürecini kolaylaştırıyor 

 



Kontrolde Kalın 
 

 

 
 
 
 

 

 

• Yazdırma veya görüntüleme için 
geçmiş revizyonları bulmak artık 
imkansız değil. 
 
• Personel, üretimde maliyetli hatalara 
yol açan, serbest bırakılmayan çizimlere 
artık erken ve kolayca ulaşacak. 
 
• Şirket ve endüstri standartlarını 
benimsemek ve bunlara uymak artık zor 
değil. 
 
• Bir işin seri baskısı için bir dizi olarak 
“doğru” düzeltmelerin toplanması çok  
zaman alıcı ve hataya eğilimlidir.Artık 
bütün bunları sistematik yapan bir 
program var 
 
Vault ürün ailesi: 
 
Daha iyi yönetim 
 
Daha fazla yenilik. 
 

 
Autodesk Dijital Prototipleme çözümünün bir 
parçası olan Autodesk® Vault veri yönetim 
yazılımı ailesi, tüm dijital tasarım verilerinizi ve 
belgelerinizi takip etmenize yardımcı olur. 
Verileri merkezi bir konumda güvenli bir şekilde 
depolar ve yönetir, ekiplerin dijital prototip 
oluşturma bilgilerini hızlı bir şekilde 
oluşturmasına, paylaşmasına ve yeniden 
kullanmasına yardımcı olur. Autodesk® Vault 
Çalışma Grubu, Autodesk® Vault Professional ve 
Autodesk® Vault Office yazılımı ile, dosyaları 
takip etmek için daha az zaman harcar ve 
yenilikçi tasarımlar yaratır. 
 
Takımlarınızı bağlayın 
 
Takım tabanlı tasarım desteği ile ekip 
verimliliğini artırın. Tasarım verilerini riske 
atmadan projelerde başkalarıyla yakın çalışın. 
Çok kullanıcılı işlevsellik, tasarım verilerine 
erişimi kontrol etmenizi sağlar, böylece tüm 
çalışma grubunuz - yöneticilerden mühendislere 
ve tasarımcılara - tasarım sürecine katılabilir. 
Her dijital prototiple ilgili tüm verileri güvenli ve 
merkezi bir konumda takip edin ve yönetin. 
Vault ürün ailesi Autodesk® tasarım 
uygulamalarıyla bütünleştiği için, konseptten 
üretime kadar doğru verileri yönetmek her 
zamankinden daha kolay ve hızlıdır. 
 
Verimliliği artırın 
 
Verileri yeniden kullanmanıza ve yeniden 
çalışmayı en aza indirmenize yardımcı olan 
araçlarla ürünleri daha hızlı geliştirin. Karmaşık 
bir model veya çizim setini sıfırdan başlatmak 
yerine, yeni bir tasarım için başlangıç noktası 
olarak benzer bir dijital prototip kullanın. 
Kaydedilen aramalar ve kısayollar, veri aramayı 
hızlandırırken, verimlilik araçları, uygulamaya 
özel bağlantıları bozmadan tasarım dosyalarını 
değiştirmenize olanak tanır. Veri organizasyonu 
araçlarıyla, endeksleme ve dosya türleri 
arasında erişimi kontrol edebilirsiniz. Böylece, 
veri paylaşımını ve özellik kümelerini temel 

alarak arama yapmayı geliştirebilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Kontrol revizyonları 
 
Değişiklik yapmak iş akışınızı kesintiye 
uğratmaz - tasarım uygulamanızın 
içinden tasarım yenilemelerini kontrol 
edebilirsiniz. Tasarım konseptlerinin tüm 
geçmişini yakalayın, böylece işinizin 
sınırlarını zorlayabilir veya gerekirse 
eski düzeltmelere geri dönebilirsiniz. 
Veri revizyonlarını güvenli hale getirin, 
serbest bırakın ve takip edin - takım 
üyelerine dosyaların doğru 
düzeltmelerine erişim izni verin. Vault 
Çalışma Grubu, Vault ile, tasarım ve 
üretim süreci boyunca hareket ederken 
dijital prototip üzerinde kontrolü 
korursunuz. 
 
Veri yönetimi yetenekleri 
 
Geliştirme süreçlerini hızlandırın ve 
tasarım verilerindeki yatırımlarınızı 
anahtar tasarım ve sürüm yönetim 
süreçlerini organize etmenize, 
yönetmenize ve izlemenize yardımcı 
olan özelliklerle optimize edin. Gelişmiş 
bir özellik seti şunları kolaylaştırır: 
 
• Çalışma grupları için veri yönetimi 
 
• Veri araması ve yeniden kullanımı 
 
• Yönetim ve konfigürasyon 
 
• Gözden geçirme

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autodesk Vault ürünleri 

 

Autodesk Vault Çalışma Grubu 

 

Autodesk Vault Çalışma Grubu veri 

yönetimi yazılımı, çalışma gruplarında 

Dijital Prototipleme bilgilerinin 

oluşturulmasını ve paylaşılmasını 

kolaylaştırarak üretkenliği ve hız 

tasarım döngüsü sürelerini 

geliştirmenize yardımcı olur. Veri 

yönetimi, veri araması ve yeniden 

kullanımı, revizyon kontrolü ve basit 

yönetim ve konfigürasyon için işlevsellik 

içerir. 

 

Autodesk Vault Professional 

 

Autodesk Vault Professional, 

Autodesk'in sunduğu en kapsamlı veri 

yönetim ürünüdür. Vault Çalışma 

Grubunun tüm işlevlerini ve mühendislik 

değişim siparişlerini takip etme, 

malzeme faturalarını yönetme ve diğer 

iş sistemleriyle veri alışverişi yapma 

işlevlerini içerir. 

 

Autodesk Vault Ofisi 

 

Autodesk Vault Office, Vault çalışma 

grubu'nun veya Vault Professional 

dağıtımlarının, kendi proje ile ilgili 

belgelerini yönetmesi gereken CAD dışı 

kullanıcılara erişimi kolaylaştırır. Hem 

web hem de masaüstü istemci erişim 

seçenekleriyle ekip üyeleri inceleme, 

yayınlama ve sipariş süreçlerini 

değiştirebilir. 

Tasarım verilerini saniyeler içinde bulun, Dijital 
Prototipleme bilgilerini dünyadaki ekip üyeleriyle 
güvenli bir şekilde paylaşın ve tasarımları kimin 
Autodesk Vault ile değiştirdiklerini öğrenin. 

Autodesk Vault ürünleri tasarım ve mühendislik 
çalışma gruplarının Dijital Prototipleme bilgilerini 
yönetmelerine yardımcı olur, böylece tasarımları 
daha verimli bir şekilde serbest bırakabilir ve gözden 
geçirebilir 
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