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Yapı Mühendisliği Yazılımları
Kasım-Aralık 2020 Fiyat Listesi

Betonarme, Çelik, Hafif Çelik, Ahşap, Aluminyum Yapıların Tasarımı, 
Modellemesi, Analizi, Detaylandırılması ve Çizim Çözümleri

Fiyat Listesi

Structural Enterprise Sürekli Kullanım Lisans Bedeli 23500 ₺

Structural Enterprise SELECT Hizmet Bedeli 4800 ₺

STAAD.Pro Sürekli Kullanım Lisans Bedeli 15700 ₺

STAAD.Pro SELECT Hizmet Bedeli 2700 ₺

STAAD Foundation Advanced Perpetual Lic 14500 ₺

STAAD Foundation Advanced SELECT Hizmet Bedeli 2300 ₺

Staad.RCDC Sürekli Kullanım Lisans Bedeli 5900 ₺

Staad.RCDC SELECT Hizmet Bedeli 990 ₺

RAM Connection Sürekli Kullanım Lisans Bedeli 6900 ₺

RAM Connection SELECT Hizmet Bedeli 1090 ₺

RAM Elements Sürekli Kullanım Lisans Bedeli 8900 ₺

RAM Elements SELECT Hizmet Bedeli 1100 ₺

RAM Structural System Sürekli Kullanım Lisans Bedeli 19900 ₺

RAM Structural System SELECT Hizmet Bedeli 4500 ₺

ProSteel Sürekli Kullanım Lisans Bedeli 18900 ₺

ProSteel SELECT Hizmet Bedeli 3800 ₺

ProConcrete Sürekli Kullanım Lisans Bedeli 27900 ₺

ProConcrete SELECT Hizmet Bedeli 5500 ₺

ProStructures Sürekli Kullanım Lisans Bedeli 44900 ₺

ProStructures SELECT Hizmet Bedeli 8700 ₺

MAXSurf Sürekli Kullanım Lisans Bedeli 22900 ₺

MAXSurf SELECT Hizmet Bedeli 3500 ₺

Microstran.Pro Sürekli Kullanım Lisans Bedeli 23500 ₺

Microstran.Pro SELECT Hizmet Bedeli 2600 ₺

• Yukarıdaki fiyatlara %18 KDV dahil edilmemiştir.
• Sürekli Kullanım Lisansı, yazılımın mevcut sürümünün sadece bir bilgisayarda sürekli kullanım 

hakkıdır.
• SELECT Hizmeti tercihe bağlıdır. Her 12 ayda bir yenilenir. Select Hizmeti dahilinde:

• Birden fazla bilgisayarda yazılımı kullanma hakkı,
• Tüm yazılımların online eğitimleri ve eğitimi tamamlayanlara sertifika,
• 7/24 online teknik destek,
• Sonraki 12 ay süresince tüm yazılım güncelleme ve teknik desteği,
• Cloud proje paylaşım ve veri depolama hizmeti,
• Forum, proje/yapı model paylaşım alanları

http://www.benko-ltd.com/
mailto:info@benko-ltd.com


Yapı Mühendisliği Çözümleri 2020

Betonarme, çelik, 
hafif çelik, ahşap, 

aluminyum yapıların 
karma tasarımı, 

modellemesi, analizi

STAAD.Pro

bentley.com/StaadPro

Tanıtım/Eğitim Filmleri

Yapıların temellerinin tasarımı, 
detaylandırılması
İleri tasarımlar: kazıklı temeller, 
silo temelleri, titreşen makine 
temelleri…

Staad.Foundation
Advanced

bentley.com/StaadFoundation

Tanıtım/Eğitim Filmleri

Staad.Pro betonarme yapı 
modelindeki kiriş, kolon, döşeme 

ve duvarların detaylandırmasını 
yapın.

Kiriş, kolon plan, kesit çizimlerini 
otomatik olarak elde edin. Donatı 

tabloları oluşturun. Malzeme, 
maliyet tabloları oluşturun.

Staad.RCDC

bentley.com/StaadRCDC

Tanıtım/Eğitim Filmleri

www.benko-ltd.com eposta: info@benko-ltd.com tel: 0532 614 9943

https://www.bentley.com/en/products/product-line/structural-analysis-software/staadpro
https://www.youtube.com/watch?v=P6-Bu2cIH2s&list=PL5LpElzkNC9mcjp9ZxcTNuWPg86tvlVV_
https://www.bentley.com/en/products/product-line/structural-analysis-software/staad-foundation-advanced
https://www.youtube.com/watch?v=C3wrjvUCbvY&list=PL5LpElzkNC9lAKMJsmOt5sy_229lqLGlB
https://www.bentley.com/en/products/product-line/structural-analysis-software/rcdc
https://www.youtube.com/watch?v=39b0-3eovcw&list=PL5LpElzkNC9kImGGzzyWb8CGO27XwQmJT
http://www.benko-ltd.com/
mailto:info@benko-ltd.com
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Çelik elemanların birleşim 
hesaplama, optimizasyon, çizimi

Staad.Pro ve Ram Structural ile 
entegre çalışabilir.

Ram Connection

bentley.com/Ram Connection

Tanıtım/Eğitim Filmleri

Betonarme, çelik, ahşap yapıların 
modelleme, analiz, tasarım 
yazılımı

Ram Elements

Hem Ekonomik (Kampanyada 3272 TL), Hem de Güçlü!

bentley.com/RamElements

Tanıtım/Eğitim Filmleri

Ram Structural System
Çok katlı betonarme ve çelik binaların 

modelleme, analiz, tasarımı

bentley.com/RamStructural

Tanıtım/Eğitim Filmleri

www.benko-ltd.com eposta: info@benko-ltd.com tel: 0532 614 9943

https://www.bentley.com/en/products/product-line/structural-analysis-software/ram-connection
https://www.youtube.com/watch?v=GhqTUzyaVIU&list=PL5LpElzkNC9npkFy9uDFiS07wN_e2T5X-
https://www.bentley.com/en/products/product-line/structural-analysis-software/ram-elements
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5LpElzkNC9kppfqtDUFX_DulPJob-VM-
https://www.bentley.com/en/products/product-line/structural-analysis-software/ram-structural-system
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5LpElzkNC9n1Pz3pOfSn1wLCRxhUFiCt
http://www.benko-ltd.com/
mailto:info@benko-ltd.com


Structural Enterprise Paketi

Dünya çapında tasarım mühendislerinin en çok kullandığı yazılımlar bir paket halinde çok uygun bir 
fiyata sunuluyor. Paket dahilindeki yazılımlar:

Her Türlü Yapının Modelleme, Analiz ve Tasarımı

• Endüstriyel, inşaat yapılarını STAAD.Pro Advanced, RAM Connection, STAAD Foundation Advanced ile 
modelleyin, tasarlayın

• Yüksek katlı betonarme binaları RAM Structural System ve RAM Concept ile tasarlayın
• Yüksek katlı çelik binaları RAM Structural System ve RAM Connection ile tasarlayın
• Endüstriyel yapıları Microstran ve STAAD Foundation Advanced ile tasarlayın.
• Ahşap kirişler, çaprazlar, yığma duvarlar, istinat duvarları, temeller v.b. yapısal elemanları Ram 

Elements ile tasarlayın
• Yapıları ve bileşenlerini RAM Elements ile tasarlayın.
• Entegre yapısal modelleme seçenekleri ile bir yazılımda hazırlanan modeli diğer bir yazılıma aktarın, 

değişiklikler yapıp farklı dijital formatlarda, ortamlarda yayınlayın: pdf, akıllı telefon ve tabletlerde…

• STAAD.Pro
• STAAD Advanced Analysis Plus
• STAAD Foundation Advanced
• Staad.RCDC
• RAM Structural System
• RAM Concept
• RAM Connection

• RAM Elements
• MicroStran
• Section Wizard
• STAAD.beava
• Structural Synchronizer - ISM

Ayrıca Paket dahilindeki diğer hizmetler, 
faydalar:

• Tüm yazılımların eğitimleri: internet 
üzerinden canlı eğitimler, kurs notları, 
başlangıç/orta/ileri seviye eğitim 
filmleri. Eğitim tamamlandığında 
sertifika verilir: CV’nize eklenir.

• Bentley Connect alanına üyelik: 
projelerinizi Bentley cloud servis 
alanında depolayın, internet 
üzerinden çalışma grubunuzla, 
diğerleriyle paylaşın.

• 12/24 anında canlı teknik destek, tüm 
güncel ve eski yazılım sürümlerine 
erişim.

• Yüzlerce diğer yazılımların deneme 
sürümlerine, eğitimlerine erişim.

Tasarım Ofisiniz için komple yazılım seti !

bentley.com/StructuralEnterprise

Tanıtım/Eğitim Filmleri

www.benko-ltd.com eposta: info@benko-ltd.com tel: 0532 614 9943

https://www.bentley.com/en/products/product-line/structural-analysis-software/structural-enterprise
https://www.youtube.com/watch?v=Ex-rk81Y1nQ&list=PL5LpElzkNC9nB7JCeBWPzdyXDH7gdoTLo
http://www.benko-ltd.com/
mailto:info@benko-ltd.com
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Betonarme ve çelik yapıların 3 boyutlu çizimi, 
detaylandırılması, 2 boyutlu paftaların hazırlanması
ProSteel ve ProConcrete yazılımlarından oluşur.
StaadPro, Ram Structural ile entegre çalışır.

ProStructures

bentley.com/ProStructures

Tanıtım/Eğitim Filmleri

Çelik yapı modelleme, detaylandırma, çizim
StaadPro, Ram Structural ile entegre çalışır.

AutoCad, MicroStation altında veya bağımsız 
kendi arayüzüyle kullanılabilir.

ProSteel

bentley.com/ProSteel

Tanıtım/Eğitim Filmleri

Betonarme yapı modelleme, detaylandırma, 
çizim. Donatı yerleştirme, gösterim, pozlama.
StaadPro, Ram Structural ile entegre çalışır.
AutoCad, MicroStation altında veya bağımsız 
kendi arayüzüyle kullanılabilir.

ProConcrete

bentley.com/ProConcrete

Tanıtım/Eğitim Filmleri

www.benko-ltd.com eposta: info@benko-ltd.com tel: 0532 614 9943

https://www.bentley.com/en/products/brands/prostructures
https://www.youtube.com/channel/UCNUks4twVfFyYDYMezM7q3Q
https://www.bentley.com/en/products/product-line/structural-detailing-software/prosteel
https://www.youtube.com/watch?v=etdcAqghcYs&list=PLN8aDaF_4kBNZXAJpogSrmdIG_mbhkLb7
https://www.bentley.com/en/products/product-line/structural-detailing-software/proconcrete
https://www.youtube.com/watch?v=I--BIfIA-qg&list=PLN8aDaF_4kBMiLtLR7V9ZiHs8tcahWsZf
http://www.benko-ltd.com/
mailto:info@benko-ltd.com
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Enerji nakil ve iletişim kuleleri modelleme, analiz ve 
tasarım yazılımı

MSTower

bentley.com/MSTower

Tanıtım/Eğitim Filmleri

Çelik, Hafif Çelik Yapıların modellemesi, 
analiz ve tasarım yazılımı

MicroStran

bentley.com/MicroStran

Tanıtım/Eğitim Filmleri

Betonarme ve çelik köprülerin 
modellemesi, tasarımı

LeapBridge

bentley.com/Leap

Tanıtım/Eğitim Filmleri

www.benko-ltd.com eposta: info@benko-ltd.com tel: 0532 614 9943

https://www.bentley.com/en/products/product-line/structural-analysis-software/mstower
https://www.youtube.com/watch?v=-Pv22zQj9FY&list=PL--XUorG-TOItOb2os1qCPnqcOd_rk8tw
https://www.bentley.com/en/products/product-line/structural-analysis-software/microstran
https://www.youtube.com/watch?v=UT_uVDaPfnA&list=PLFKd7_pwimJDy0nX0EeOxE2kDHpSF5QQC
https://www.bentley.com/en/products/brands/leap
https://www.bentley.com/en/products/product-line/structural-analysis-software/mstower
https://www.youtube.com/results?search_query=bentley+leap+bridge
http://www.benko-ltd.com/
mailto:info@benko-ltd.com
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Avan proje tasarımı
Kavramsal yerleşim planı, 

topoğrafik veriler, toprak tesviye, 
sel suları yönetimi, bütçe…

Gerçeği modelleme: fotoğraflardan 
arazinin, binaların/anıtların, 
sokakların, şehrin 3 boyutlu 
modelini oluşturun.

SiteOPS

ContextCapture

LumenRT
3 boyutlu tasarımlarınızı, 
modellerinizi canlandırın, 

animasyonlar yapın.

bentley.com/SiteOPS

Tanıtım/Eğitim Filmleri

bentley.com/ContextCapture

Tanıtım/Eğitim Filmleri

bentley.com/LumenRT

Tanıtım/Eğitim Filmleri

www.benko-ltd.com eposta: info@benko-ltd.com tel: 0532 614 9943

https://www.bentley.com/en/products/product-line/civil-design-software/siteops
https://www.youtube.com/watch?v=RhzWBciTOrY&list=PLTNOJXKNXoSc-Poecu9ybh30wDDd-MYFP
https://www.bentley.com/en/products/brands/contextcapture
https://www.youtube.com/user/Acute3D
https://www.bentley.com/en/products/brands/lumenrt
https://www.bentley.com/en/products/product-line/structural-analysis-software/mstower
https://www.youtube.com/channel/UCJY6oj53S93k94Cf7cH7qAg
http://www.benko-ltd.com/
mailto:info@benko-ltd.com
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Gemi mimarisi, yapısal tasarımı, 
stabilite analizleri.

OpenBuildings Designer

MaxSurf

• Her türlü binayı tasarlayın, analiz edin, dokümanlayın ve 
görselleyin.  Bina bilgi modellemesi (BIM) becerileri ile 

projelerinizi daha kısa sürede, daha hesaplı ve daha 
güvenle tasarlayın.

• Mimari, yapısal/inşaat mühendisliği, mekanik, elektrik 
sistem çözümlerini tek bir ortamda birleştirin, 

çakışmaları/sorunları önceden tespit edin.

• Tasarımlarınızı farklı formatlara aktarabilirsiniz.

• Yapı performansı: yapıların simülasyonunu yapın ve 
gerçek hayatta karşılaşılacak problemleri görün, 

tasarımınızı rafine edin.

Açık deniz yapıları modelleme, 
tasarım, analiz çözümleri

Sacs

bentley.com/OpenBuildings

Tanıtım/Eğitim Filmleri

bentley.com/Maxsurf

Tanıtım/Eğitim Filmleri

bentley.com/Sacs

Tanıtım/Eğitim Filmleri

www.benko-ltd.com eposta: info@benko-ltd.com tel: 0532 614 9943

https://www.bentley.com/en/products/product-line/building-design-software/openbuildings-designer
https://www.youtube.com/watch?v=RhzWBciTOrY&list=PLTNOJXKNXoSc-Poecu9ybh30wDDd-MYFP
https://www.bentley.com/en/products/brands/maxsurf
https://www.youtube.com/results?search_query=bentley+maxsurf
https://www.bentley.com/en/products/brands/sacs
https://www.bentley.com/en/products/product-line/structural-analysis-software/mstower
https://www.youtube.com/channel/UCW3O3jM48Ugy7mSB9duUUqw
http://www.benko-ltd.com/
mailto:info@benko-ltd.com
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Yapı modelindeki değişiklikleri takip 
edin: kesiti değişenler, eklenenler, 
silinenler farklı renklerde gösterilir.

Yapı modelini farklı yazılımlara kolayca aktarın ve gerekli ek tasarımları gerçekleştirin:

• Yapı modelini Staad.Pro, Ram Structural, Ram Elements, ProStructures, Tekla Structures, Revit v.b. 
Yazılımlarda hazırlayabilir ve yine bunlardan herhangi birine aktarabilirsiniz.

• Örnek: taşıyıcı sistemi Staad.Pro’da modelledikten sonra, temelini Staad.Foundation Advanced ile, çelik 
eleman birleşimlerini Ram Connection ile,  tüm yapının betonarme ve çelik detaylandırma çizimlerini de 
ProStructures içinde tamamlayabilir ve her şeyiyle bitmiş yapıyı da tüm detayları ile ‘Structural
Synchronizer’ altında görselleyebilir, diğer yazılımlara aktarabilirsiniz: mesela 3 boyutlu model içinde 
gezinti yapılabilen .pdf dokümanları hazırlayabilir veya akıllı telefon ve tabletlerde yapı modelinizi 
görselleyebilir ve sunumlarda kullanabilirsiniz.

Entegre Yapısal Modelleme, Diğer Yazılımlarla Veri Alışverişi

Akıllı telefon veya tablete kuracağınız App ile 
3-Boyutlu yapı modeli içinde gezinti

www.benko-ltd.com eposta: info@benko-ltd.com tel: 0532 614 9943

http://www.benko-ltd.com/
mailto:info@benko-ltd.com
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Yeni Staad.Pro Sürümü

Yeni Fiziksel Yapı Modelleme Seçeneği:

StaadPro bugüne kadar hep analitik model oluşturan bir sonlu elemanlar yazılımı oldu. Gerçek yapıdaki kolon, 
kiriş, aşık, çapraz, mertek v.b. elemanlar sonlu elemanlar analizindeki standart ‘çubuk’ eleman olarak 
tanımlandı, aralarındaki ayrımı yapmıyordu. Bu da tasarımda mühendisin elemanlara etkitmesi gereken 
özelliklerde dikkatli olmasını, ne yaptığını bilmesini gerektiriyordu. Bir ana kirişe aşıklar bağlanıyorsa, sonlu 
elemanlarda doğru yük aktarımı için analitik modelde ana kirişin parçalara bölünmesi gerekiyordu. 

Artık fiziksel modelde bu tür sorunlar yok. Ana kirişi tek bir eleman olarak modele eklersiniz, arasına bağlanan 
aşıklar da eklenir ama ana kiriş hala tek bir elemandır. Fiziksel modeli analitik modele dönüştürdüğünüzde, 
doğru analiz için yazılım ana kirişi otomatik olarak sonlu elemanlara böler. 

En karmaşık bir yapının dahi fiziksel modelini oluşturmak şimdi çok kolay. 

• StaadPro Broşürüne link

• Yeni StaadPro sürümü  ile  fiziksel yapı modeli oluşturma örneği

• Eski ve yeni Staad.Pro sürümlerinin karşılaştırmaları (youtube kanalı)

Yeni ve kullanımı kolay arayüz, kolay modelleme…

http://www.benkoltd.com/
mailto:info@benkoltd.com
https://www.bentley.com/-/media/files/documents/product-data-sheet/pdsstaadproltrenlr.pdf
https://youtu.be/a19HTvosyyI
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5LpElzkNC9nblgZ_6VCBZmlp4nxCPZTZ


Yeni Staad.RCDC Betonarme Tasarım Modülü

Staad.Pro betonarme yapı modelindeki kiriş, kolon, döşeme ve duvarların detaylandırmasını yapın.

Kiriş, kolon, döşeme, duvarlar için farklı tasarım, detaylandırma, çizim parametreleri tanımlayın.

Deprem şartnamesi parametrelerini girin, tasarımı buna göre yapsın.

Kiriş, kolon plan, kesit çizimlerini otomatik olarak elde edin. Donatı tabloları oluşturun. Malzeme, maliyet 
tabloları oluşturun.

Avrupa, Amerikan, İngiliz ve Hindistan tasarım kodları mevcuttur.

• Staad.RCDC Broşürüne link

• Yeni Staad.RCDC betonarme detaylandırma örneği

Betonarme Tasarım ve Detaylandırma Seçeneği

www.benko-ltd.com eposta: info@benko-ltd.com tel: 0532 614 9943

https://bentley.com/-/media/files/documents/miscellaneous/ig_staad_advanced_concrete_design_infographic_517.pdf
https://youtu.be/RiobmE5u4qM
http://www.benko-ltd.com/
mailto:info@benko-ltd.com


Ram Connection Birleşimleri

www.benko-ltd.com eposta: info@benko-ltd.com tel: 0532 614 9943

http://www.benko-ltd.com/
mailto:info@benko-ltd.com
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SiteOPS ile Avan Proje Tasarımı

USGS veya diğer kaynaklardan en son uydu görüntüleri ve topografik verileri indirilir. Arazi tasarımı hızla 
oluşturulur, optimize edilir. Toprak işleri listesi ve maliyetleri alınabilir. 2 boyutlu çizim üzerinde çalışırken 
otomatik olarak 3 boyutlu modeller de oluşturulur. CAD veya yüzey model dosyaları eklenebilir ve biten proje 
diğer yazılımlara aktarılabilir: CAD; Civil 3D, SketchUp, Google Earth gibi.

SiteOPS yazılımı internet üzerinden SiteOPS sunucularına bağlanarak kullanılır. Kendi bilgisayarınızda yer 
kaplamaz, yoğun işlemler hızla güçlü sunucu üzerinde yapılır ve çözümler anında sunulur. Proje çıktılarını 
kendi bilgisayarınıza indirirsiniz. Yıllık kullanım lisansı verilir.

Avan Projeyi günler değil, saatler içinde tamamlayabilirsiniz.

• Kavramsal Yerleşim Planı oluşturun

• Akıllı nesneler ve otomatik çizim araçları ile araç 
park yerleri, caddeler, kaldırımlar, spor sahaları 
... yerleştirin. Farklı tasarım senaryolarını ve 
maliyetleri karşılaştırın.

• Topografi verileri ve uydu görüntülerini ekleyin

• Arazinin en son halini USGS veya diğer 
kaynaklardan aktarıp çalışmaya başlayın. 
Arazinin eşyüzey eğrilerini otomatik olarak 
çıkarın.

• Toprak tesviye ve sel suyu drenaj planları 
oluşturun

• Çok daha az maliyetle toprak tesviye ve sel suyu 
drenaj planlarını oluşturabilirsiniz. Ardışık 
analizlerle toprak işleriniz en az iş ve maliyetle 
olacak şekilde optimize edilir.

• Başka yazılımlardan gelen modelleri tasarımınıza 
ekleyin

• Mesela Sketchup modellerini projeniz içine 
ekleyebilirsiniz, böylece 3 boyutta tüm araziyi 
yapılarla birlikte görselleme imkanı sağlanır.

• Araziyi modelleyin, analiz edin

• Sadece arazi yüzey verileri değil, yollar ve diğer 
nesneleri de içeren akıllı modeller oluşturun.

• Araç hareket güzergahları oluşturun ve araç 
hareketlerini sümile edin

• Projede konumladığınız yollar üzerinden tır, 
kamyon v.b. araçları gezindirin ve olası manevra 
sorunlarını ilk baştan görün, düzeltin.

• SiteOPS eğitim & tanıtım filmleri

http://www.benkoltd.com/
mailto:info@benkoltd.com
https://www.youtube.com/user/SITEOPSsoftware


Context Capture

ContextCapture ile basit fotoğrafları kullanarak varolan gerçek durumları - mesela tüm bir şehri, bir araziyi veya 
bir tesisi o anki varolan gerçek durumu ile 3 Boyutta modelleyebilirsiniz. Tasarım, inşaat veya operasyonel
kararlar için çok değerli bir içeriktir.

Oluşturulan 3-Boyutlu modelleri ücretsiz görselleyici olan Acute 3D Viewer ile açabilir ve model üzerinde 
çalışabilirsiniz. Mesela mesafeleri, alanları, hacimleri ölçebilirsiniz.

• Georeferanslı verileri entegre  eder:
Georeferans kontrol noktaları veya GPS tag'leri
kullanarak modelin çözünürlüğü ve netliği 
artırılır. Böylece hassas ve net olarak mesafeler, 
alanlar, hacimler ölçülebilir.

• Fotoğrafları ve metadataları entegre 
eder: Akıllı cep telefonlarından (fotoğrafların 
GPS koordinatlarını da saklayabilen), türlü 
kameralara ve havada uçarak fotoğraf çeken 
dronlara (multikopter) kadar türlü cihazla 
çekilmiş fotoğraflar ve bu fotoğraflara ait GPS 
koordinatlarını da barındıran metadatalar
kullanılabilir.

• Otomatik Aerotriangülasyon yapar Çok sayıda 
imaj içinde her imajın diğeri ile göreli 
konumlarını, yerleşimleri otomatik olarak tesbit
eder ve otomatik olarak 3 boyutlu 
konstrüksiyon, yüzey haritalama, gerçek 
görsellemeyi tamamlar.

• 2 ve 3 Boyutlu GIS modeller oluşturur Türlü GIS 
formatları için georeferanslanmış 3 boyutlu 
modeller oluşturur: ortofotolar, KML/XML 
formatları...

• 3 Boyutlu CAD modelleri oluşturur 
Çokluçözünürlüklü ağ örgüler, 3 boyut nötr 
formatlar, dijital arazi modelleri, 3D nokta 
bulutları oluşturabilir. Microstation ile tam 
entegredir.

• Model verileri üzerinde ölçüm ve analiz imkanı 
sağlar Mesafe, alan, hacimleri ölçebilirsiniz. 
Yeterli sayıda fotoğraf kullanıldıysa birkaç 
santimetre netlikle çok geniş alanlarda bile 
oldukça net ölçümler yapabilirsiniz.

Web'de yayınlamaya hazır modeller Ücretsiz web 
görselleyici Plug-in ile 3 boyutlu modellerinizi webde 
yayınlayabilirsiniz.
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Daha Fazla Bilgi için:

Seminer(ler)imize Katılın

• İnternet seminerleri düzenliyoruz. 

• Lütfen bu linke tıklayarak ilginizi belirtin
(http://benko-ltd.com/yazilimlar/YapisalCozumler.asp)

KAYNAKLAR:

• http://benko-ltd.com/yazilimlar/default.asp

• https://www.bentley.com/

• https://www.facebook.com/YapisalYazilim/

www.benko-ltd.com eposta: info@benko-ltd.com tel: 0532 614 9943

http://benkoltd.com/yazilimlar/YapisalCozumler.asp
http://benko-ltd.com/yazilimlar/YapisalCozumler.asp
http://benko-ltd.com/yazilimlar/default.asp
https://www.bentley.com/
https://www.facebook.com/YapisalYazilim/
http://www.benko-ltd.com/
mailto:info@benko-ltd.com

