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Basın Bülteni 

AutoForm Logopress’i Aldı 
Wilen b. Wollerau, İsviçre, 17 Ocak 2019: Sac metal şekillendirme endüstrisinin lider 
yazılım sağlayıcısı AutoForm Engineering GmbH Logopress’i aldı. Hem Logopress hem 
de AutoForm müşterileri, karşılıklı ve tamamlayıcı teknik bilgileri paylaşarak ve 
birleştirerek, takım ve kalıp endüstrisindeki geliştrilecek hizmetlerden daha fazla 
yararlanabileceklerdir. 

AutoForm, 25 yılı aşkın süredir önde gelen FEA yazılımı ile takım ve kalıp endüstrisine hizmet 
ederken Logopress de yaklaşık 30 yıldır çok popüler kalıp tasarım yazılımı ile bu endüstriye 
hizmet vermektedir. Bu iki şirketin birleşmesi iki ürün serisi birbirini son derece tamamlayıcı 
olduğundan teknik açıdan doğaldı, aynı zamanda ekip felsefesi açısından da: her iki şirket 
istikrar ve güvenilirliği en önemli öncelikler olarak görmektedir. Ayrıca, her iki geliştirme ekibinin 
de coğrafi açıdan yakın olması büyük bir avantajdır. 

Logopress Genel Müdürü Yves Thizy şunları söyledi: “Logopress'te AutoForm ürünlerini yıllardır 
büyük bir saygı ile gözlemliyoruz. Geçmişte, sık sık Logopress3 ve AutoForm yazılımlarının 
kombinasyonunu simülasyon ve kalıp tasarımındaki ihtiyaçları için mükemmel bir çözüm olarak 
düşünen potansiyel müşteriler ve uzun soluklu müşterilerle tanıştık. Bugün, Logopress'in 
AutoForm Grubu'na tam entegrasyonu ile bu ortaklık umudu artık bir gerçek ve beklentilerin 
ötesine geçmektedir. Birleşmeden birkaç gün sonra ekiplerimizin potansiyel sinerjileri analiz 
ettiğini görmek beni çok heyecanlandırdı. Ortak tutkumuzun gelişimimizi hızlandırmaya yardımcı 
olacağına ve bir dizi önemli ürüne yol açacağına inanıyorum.” 

AutoForm şirketi Pazarlama Direktörü Dr. Markus Thomma şunları ekledi: “AutoForm'un 
Logopress'i almasından çok memnunum. Logopress'in AutoForm'a entegrasyonu ile ürün 
portföyümüzü genişletebiliriz. Karşılıklı ve tamamlayıcı teknik bilgimizi paylaşarak ve 
birleştirerek, takım ve kalıp endüstrisinde müşterilerimize daha iyi hizmet verebiliriz.” 

 

Logopress hakkında 
1989 yılından bu yana, Fransa'nın Besancon şehrinde bulunan Logopress, öncelikle takım, kalıp ve metal 
şekillendirme endüstrisi için kalıp tasarım yazılımının yanı sıra çeşitli uygulamalar için açınım hesaplama 
yazılımının geliştirilmesine odaklanmıştır. Logopress, kalıp tasarım yazılımında dünya lideridir ve 3D 
Logopress3 ürünleri SolidWorks Sertifikalı Altın Partner statüsüne ulaşmıştır. Ayrıntılı bilgi için lütfen 
www.logopress3.com sitesini ziyaret ediniz. 
 

AutoForm Engineering GmbH hakkında 
AutoForm sac metal metal şekillendirme ve kalıp endüstrilerinin tüm prosesini kapsayan yazılım 
çözümleri sunar. 350’den fazla 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, Çek Cumhuriyeti, İsveç, 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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Logopress3 & SOLIDWORKS®: Kullanılarak progresif kalıp görselleştirme. 
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AutoForm yazılımı kullanıcıların tüm progresif kalıp şekillendirme prosesini simüle etmesini 
sağlar. 


