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Basın Bülteni 

AutoFormplus R4’ün Dünya Çapında Başarılı Tanıtımı 

Wilen b. Wollerau, İsviçre, 19 Temmuz 2012: Sac metal şekillendirme endüstrisinin lider 
yazılım sağlayıcısı AutoForm Engineering GmbH dünya genelindeki müşterilerine 
AutoFormplus R4 sürümünün tanıtımını başarılı bir şekilde yaptı. Kullanıcı ve 
yöneticilerden gelen olumlu dönüşler AutoForm yazılımının sadece tanınmış bir endüstri 
standardı değil, aynı zamanda kullanımının sac metal şekillendirme endüstrisinde önemli 
verimlilik kazanımları sağladığının göstergesidir. 

Bugün AutoForm sac metal prosesleri planlamasında dünya genelinde öenmli bir rol 
oynamaktadır. Tamamen yenilenmiş yazılım sürümü ile AutoForm kullanıcılara geliştirilmiş data 
entegrasyonu ve verimlilikte büyük artışlar sağlayacak yeni teknolojiler getirmektedir. 
AutoFormplus R4’ün son sunumları tüm dünyadaki kullanıcılar arasında büyük ilgi görmüştür. 
Yazılım dünyada 16 farklı ülkede ve 32 özel etkinlikte tanıtıldı. Müşteriler yeni yazılım 
sürümünün potansiyelini ve günlük işlerine olan etkisini kişisel olarak değerlendirebildiler. 

AutoFormplus R4’ün gelişimi Kapsamlı Dijital Proses Planlama (CDPP) sistemi vizyonu ile 
yönlendirildi. Başka bir deyişle şekillendirme prosesinin tasarımı fonksiyon, kalite, teslim süresi 
ve maliyete ilişkin kriterlerle değerlendirilebilir. Yazılım bu karar verme kriterlerini ilişkiledirerek 
bunların arasında uygun bir dengeye yönlendirir. Diğer bir deyişle aşağıdaki gibi sorular 
yanıtlanabilir; Bir parça belirlenen metod kullanılarak istenen malzeme ile formlanırsa gerekli 
kalite seviyesini sağlar mı? Sağlamazsa neyi değiştirmliyiz? Parçayı üretmek için hangi 
maliyetler ve ne kadar teslim süresi gereklidir? Planlama ve mühendislik iş akışı içinde bunun 
gibi sorular sürekli olarak yanıtlanır ve kullanıcıyı mümkün en iyi şekillendirme prosesine 
yönlendirir. 

AutoForm Engineering CEO’su Dr. Waldemar Kubli şunları ifade etti “Otomotiv dünyası, CO2 
emisyonlarını azaltma ve yakıt tasarrufu, ağırlık azaltma, gövdede sac malzeme tüketimi 
optimizasyonu ve sürekli artan güvenlik düzenlemeleri gibi büyük zorluklarla karşı karşıyadır. 
Buna ek olarak, otomotiv endüstrisindeki rekabet daha fazla model çeşitliliğine, kısaltılmış 
üretim döngülerine ve daha güçlü maliyet düşürme baskısına yol açtı. Bu zorluklar ancak doğru 
ortaklar ve daha iyi çözümlerle aşılır. Bu nedenle, müşterilerimizin daha hızlı, daha güvenli ve 
daha etkili kararlar almasına yardımcı olmak için tüm yenilikçi enerjimizi ve teknik bilgimizi 
gelişmiş yazılım çözümlerine sürekli olarak harcıyoruz. AutoFormplus R4, sac metal 
şekillendirme proseslerinin mühendislik, değerlendirme ve iyileştirilmesi için tek ortamda 
kapsamlı bir platformdur. Günlük gerçek uygulamalar ve yüksek mühendislik çıktısı için 
tasarlanmış birinci sınıf bir yazılımdır. Dünya çapındaki müşterilerimizin bu son sürüme 
gösterdikleri ilgiden memnunum.” 

 

AutoForm Engineering GmbH hakkında 
AutoForm sac metal metal şekillendirme ve kalıp endüstrilerinin tüm prosesini kapsayan yazılım 
çözümleri sunar. 250 çalışanı ile AutoForm üretilebilirlik fizibilitesi, kalıp ve malzeme maliyeti 
hesaplamaları kalıp yüzeyi tasarımı ve sanal proses optimizasyonu alanlarında lider yazılım sağlayıcısı 
olarak tanınmaktadır. En üstteki 20 Otomotiv Ana Sanayii ve onların tedarikçilerinin çoğu seçimini 
AutoForm yazılımı olarak yapmıştır. İsviçre’deki şirket merkezinin dışında AutoForm Almanya, Hollanda, 
Fransa, İspanya, İtalya, ABD, Meksika, Brezilya, Hindistan, Çin, Japonya ve Kore’de ofislere sahiptir. 
AutoForm 15’den fazla ülkede de distribütörleri ile bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için lütfen 
www.autoform.com sitesini ziyaret ediniz. 
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AutoFormplus R4’ün gelişimi Kapsamlı Dijital Proses Planlama (CDPP) sistemi 
vizyonu ile yönlendirildi. Başka bir deyişle şekillendirme prosesinin tasarımı 
fonksiyon, kalite, teslim süresi ve maliyete ilişkin kriterlerle değerlendirilebilir. 
Kullanıcıların üretilecek sac parçaların fonksiyon, kalite, teslim süresi ve maliyet 
gibi tüm planlama yönlerini sayısallaştırmasını ve değerlendirmesini sağlar. 
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AutoFormplus R4 günlük gerçek uygulamalar ve yüksek mühendislik çıktısı için 
tasarlanmış birinci sınıf bir yazılımdır. 


