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Basın Bülteni 

AutoForm Asya’daki Varlığını Şangay’daki Yeni Ofisi ile Genişletiyor 
Wilen b. Wollerau, İsviçre, 14 Mart 2019: Sac metal şekillendirme endüstrisinin lider 
yazılım sağlayıcısı AutoForm Engineering GmbH Şangay’da yeni ofisini açtı. Bu yeni ofis, 
AutoForm'un tüm ürün ve hizmetleriyle müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için hızla 
büyüyen Çin pazarına daha yakın olmasını sağlayacaktır. 

Çin’de çok sayıda yerel ve global otomotiv şirketleriyle pazar hala hızla büyümektedir. Bu 
gelişmeyle birlikte, yüksek kaliteli sac parçalar için kararlı ve verimli üretim süreçlerine olan talep 
artmaktadır. AutoForm, 15 yılı aşkın bir süredir Çin’deki müşterileri ve ihtiyaçlarını desteklemek 
için dağıtım ortağıyla çok başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Bu gelişen pazarda AutoForm 
yazılım ve hizmetlerine yönelik hızla artan talep, yeni bir ofis açmanın hem AutoForm'a hem de 
müşterilerine fayda sağlayacağını açıkça göstermiştir. Sahada ve müşterilerinin yakınında sac 
metal şekillendirme konusunda ilave uzmanlara sahip olmak, AutoForm’un sac metal 
şekillendirme uzmanlığını yerel ortamlarında ve yerel dillerinde kullanıcılara sunmasını 
sağlayacaktır. 

Bu yılın başlangıcı olarak AutoForm Software (Şangay) Ltd. Çin pazarındaki ana ofistir. 
Yaklaşık 20 sac metal şekillendirme uzmanından oluşan ekip Şangay, Pekin, Şenzen Çangcun 
ve Wuhan’da yerleşiktir ve Çin’deki 100’den fazla müşteriye destek verecektir. Bu müşteriler 
Geely, Chery, BYD, Changan, TQM, GAC, BAIC ve SAIC gibi yerel ve global otomotiv OEM ve 
kalıp üreticisi şirketlerdir. 

AutoForm Engineering’in operasyonlar direktörü Dr. Detlef Schneider şunları söyledi: “Çin 
pazarında son birkaç yıldır AutoForm yazılım çözümlerine ve hizmetlerine talep sürekli olarak 
artmakta idi. Daima en iyi yazılım ve hizmetlerini sunmaya odaklanmış olarak Çin pazarında 
varlığımızı büyütmeye karar verdik. Şangay’daki yeni ofisimiz geniş aralıktaki varolan 
müşterilerimizi ve amacı yüksek kaliteli parça üretmek olan potansiyel müşterilerimizi tam olarak 
destekleyebilir. Yakın olmamız şimdi onları tüm sac metal şekillendirme proseslerinde güncel 
yazılımımızla daha etkin olarak desteklememizi sağlayacak.” 

 

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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