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Basın Bülteni 

Bulutta AutoForm 
Wilen b. Wollerau, İsviçre, 27 Ağustos 2019: Sac metal şekillendirme endüstrisinin lider 
yazılım sağlayıcısı AutoForm Engineering GmbH yeni servisi AutoForm bulut hizmetlerini 
duyurdu. Hem uzun süredir olan hem de yeni müşteriler AutoForm teknolojisine artık 
esnek ve tarayıcı tabanlı erişime sahiptir. 

AutoForm hizmet alanını müşteri ihtiyaçlarını daha da iyi karşılayacak şekilde genişletti. Bulutta 
AutoForm, yazılım lisansı veya donanım eksikliği olan varolan geniş kullanıcı tabanının ve yeni 
kullanıcıların AutoForm yazılımına erişimini sağlar. Artık hem yazılım hem de donanım 
doğrudan internet tarayıcıdan kullanılabilir ve bu durumda yerinde kurulum, bakım ve 
güncellemeler gereksiz hale gelir. Kullanıcılar artık daha önce kullanama imkanları olmayan 
AutoForm yazılım ürünlerine ve donanımına erişebilirler. Bu yeni hizmet özellikle üç farklı 
kullanım durumuna yönelik olarak hazırlanmıştır. 

İlk olarak bulutta AutoForm, AutoForm R8’in tüm ürün grubuyla ilgilenen fakat birkaç AutoForm 
modülü kullanan veya hiç kullanmayanlarla sadece periyodik olarak aşırı işleri olan kullanıcılar 
için idealdir. Bu yeni hizmet, AutoForm yazılım ürünlerine ve donanımına erişimin yanı sıra 8 
çekirdekten paralel çözücü desteği sağlar. 

İkinci olarak bulutta AutoForm proses kararlılığı çalışmalarını tüm mevcut kullanıcılar için 
kullanılabilir hale getirir. Proses kararlılığı ile ilgilenenler için yeni hizmet ilgili Autoform yazılım 
modülleri ve donanımına erişimi, tipik bir masaüstü PC’deki 8 çekirdeğe karşılık 16 hızlanm 
faktörü ile sağlar. 

Son olarak, buluttaki AutoForm, daha hızlı hesaplama süreleri ve özellikle karmaşık parçaları 
için AutoForm yazılımı ile daha sofistike hesaplamalar yapan mevcut kullanıcıların ihtiyaçlarını 
karşılayabilir. Servis, kullanıcıların 8 çekirdekten paralel hesaplama ile görevlerini başarıyla 
tamamlamalarını sağlar. 

Buluttaki AutoForm ile, AutoForm yazılımı işlemci tipi ve çekirdek bellek, depolama ve paralel 
işleme açısından optimum donanım mimarisi bileşimi ile kullanılabilir. Kullanıcılar artık özel 
ihtiyaçlarına göre AutoForm yazılım ürünlerine ve donanımına erişebilir ve çalışmalarını etkin ve 
gecikmeden gerçekleştirebilirler. 

Şirket Pazarlama Direktörü Dr. Markus Thomma şunları söyledi: “Buluttaki AutoForm ile 
kullanıcılar artık kendi yerlerindeki yazılım ve donanım ile sınırlı değildir. Artık neredeyse 
sınırsız AutoForm yazılımına ve donanım kaynaklarına anında erişebilirler. Bulutta AutoForm 
yazılımı ve donanım kullanımının esnekliği ile yalnızca kullandığınız kadar ödediğiniz için 
maliyeti de optimize edilmiş olur.” 

 

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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Bulutta AutoForm: AutoForm teknolojisine esnek tarayıcı tabanlı erişim. 


