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•  Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 Desteği

•  Betonarme, çelik ve kompozit modelleme

•  Kolay ve sezgisel kullanım

•  Gelişmiş yapısal model ve analiz yöntemleri 

•  Uluslararası yönetmeliklere uygun ekonomik 
    ve güvenli tasarım 

•  Otomatik detay çizimleri, metraj ve 
    imalat çizimleri

•  IntelliConnect ile tüm çelik bağlantıların
    otomatik tanımlanması

•  Proje koordinasyonu için rakipsiz 
    BIM entegrasyonu

ProtaStructure, bina türü yapı sistemlerinin 
modellenmesi, analizi ve tasarımlarının hızlı 
ve kesin şekilde yapılması için geliştirilmiş 
yenilikçi bir Yapısal BIM çözümüdür.

Merkezi BIM modeli sayesinde farklı senaryolar 
denenerek betonarme ve çelik tasarımları çok hızlı 
şekilde tamamlanır. Projeye harcanan zamandan 
önemli ölçüde tasarruf sağlanır.

ProtaSteel ve ProtaDetails kullanılarak, ProtaStructure 
modellerinden tüm betonarme ve çelik detay çizimleri ve 
raporları yüksek kalitede üretilir. Projeler pürüzsüz olarak 
BIM platformlarıyla ve proje paydaşlarıyla paylaşılır.

ProtaStructure size zaman kazandırır ve kârlılık getirir.

http://www.protayazilim.com
https://www.protayazilim.com/
https://www.facebook.com/protayazilim
https://twitter.com/protayazilim
https://www.linkedin.com/company/protayazilim/
https://www.youtube.com/c/protastructure
https://www.instagram.com/protayazilim/


2

İlk Bakışta

Çelik, kompozit ve betonarme yapı 
elemanlarının tek bir model üzerinde birlikte 
kullanılabilmesi; Aşık, kuşak, çoklu çapraz, 
çelik makas, kaplama, çelik kubbe gibi 
elemanların makrolar yardımıyla yerleşimi; 
Kullanıcı Tanımlı Makaslar, Serbest Çubuk 
Elemanı gibi pratik  araçlarla kolay modelleme.

Çoklu Pencere Sistemi ve Dinamik Veri Girişi 
ile kolay, hızlı ve sezgisel kullanım.

64-bit mimari ve çoklu-işlemci desteği ile 
gelişmiş teknoloji platformu.

Döşeme ve perde duvarlarda kabuk 
elemanlarını destekleyen, kapsamlı 
seçeneklere sahip dünya standartlarında 
analitik model ile 3B sonlu elemanlar  
analizi ve detaylı görsel sorgulama.

Düşey ve Yatay Statik Analiz, Eşdeğer Deprem 
Yükü, Mod Birleştirme, Time-History, Pushover, 
İnşaat Aşamaları, P-Delta, Isı Hesapları, 
Deprem İzolatörleri gibi ileri düzey analiz 
tekniklerini içeren genel amaçlı 3B sonlu 
elemanlar analiz modülü.

Yeni “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018)” ve 
“Türkiye Çelik Tasarım Yönetmeliği” desteği.

Uluslararası betonarme/çelik tasarım yönetmelikleri ve deprem 
yönetmeliklerine uyumlu analiz ve tasarım; Tükçe, İngilizce ve             
farklı ek dillerde arayüz ve raporlama.

Riskli Bina Tespiti, Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi, Doğrusal 
Olmayan Artımsal İtme, Doğrusal Olmayan Zaman-Tanım 
Alanında Analiz, Yer Hareketi Ölçekleme, lif (fiber) kesit analizi, 
OpenSees entegrasyonu gibi gelişmiş özellikler ile binaların 
şekil değiştirmeye göre değerlendirilmesi ve tasarımı.

IntelliConnect ile tek tıklamayla tüm bağlantıların tasarımı, 
çakışmasız ve uygulanabilir olarak modellemesi, kapsamlı 
bağlantı ve modelleme makroları, genel konstrüksiyon, parça 
ve marka çizimlerinin otomatik üretimi, otomatik çakışma 
kontrolleri, gelişmiş modelleme araçlarıyla kullanıcı tanımlı 
bağlantılar ve çok daha fazlası ProtaSteel’de.

Otomatik betonarme detay çizimleri, otomatik donatı 
pozlama, akıllı donatılar kullanılarak elle detaylandırma, 
revizyonların çizimlere ve metrajlara dinamik olarak yansıtılması, 
istinat duvarı, çelik iskele, havuz, merdiven, kazık analiz ve 
tasarımı gibi mühendislik makroları.

Autodesk Revit, TeklaStructures, ArchiCAD, AllPlan gibi önde 
gelen Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) platformları ile betonarme 
ve çelik modellerin paylaşımı ve senkronizasyonu. IFC ve SAF 
İthal ve İhraç ile disiplinler arası koordinasyon.

Kapsamlı program içi öğrenme, bağlamsal yardım, dinamik 
güncellemeler ve profesyonel mühendislerden doğrudan destek 
ile etkileşimli kullanıcı deneyimi.
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BIM

?

Neden Prota Yazılım?

Çözüm Odaklı, Güleryüzlü ve Profesyonel Destek Hizmeti

Kullanıcılarımızın ProtaStructure ile en iyi deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz. Kapsamlı Yardım Merkezimizden; 
program içi öğrenme sistemine kadar, ProtaStructure hakkındaki bilginizi zenginleştirmek ve pratik, kullanıcı dostu 
destek hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Teknik destek veya eğitim konularında profesyonel destek mühendislerimiz 
müşterilerimizle bağlantıya geçmekten mutluluk duyacaktır. Size yardım etmek için buradayız.

Yönetmelik Tabanlı Tasarım Uzmanlığı

Prota Yazılım’ın uluslararası proje tasarımları üretmesi, diğer endüstri uzmanları ve kullanıcılarıyla yakın iş birliğinde 
olması yapısal tasarım konusundaki uzmanlığını yansıtmaktadır. ProtaStructure, sofistike ve esnek yapısal tasarım 
motoru sunarak projelendirdiğiniz binayı temelden çatıya optimize etmenizi sağlar. Tüm detaylı yönetmelik kontrolleri 
gerçekleştirilir ve seçtiğiniz şartnameye göre raporlanır. Amerikan, Avrupa, Hindistan ve İngiliz standartları gibi 
uluslararası tasarım ve deprem yönetmelikleri desteklenmekte ve bu destek her yıl genişlemektedir.

Gelişmiş Analiz Yetenekleri

Prota Yazılım, özellikle bina türü yapı sistemlerinin tasarımı için gerekli statik, dinamik sonlu elemanlar 
analizlerinden; performans tabanlı tasarım ve değerlendirme için gerekli doğrusal olmayan artımsal itme, doğrusal 
olmayan zaman-tanım alanında analiz, inşaat aşamaları analizi ve P-Delta analizlerini bünyesinde toplamaktadır.

BIM Uzmanlığında Lider

Açık BIM koordinasyonu ve bilgi paylaşımı Prota Yazılım’ın temel prensiplerinden biridir. Bu prensip iddialı altyapı 
ve ulaşım projelerini üretmede bize yardımcı olmaktadır. ProtaBIM platformu, Prota Yazılım’ın BIM konusundaki 
duruşunu, Revit ile iki yönlü veri paylaşımı ve senkronizasyonu, IFC, DXF, SAF ve diğer BIM ve analiz formatları 
desteği ile daha da güçlendirmiştir. ProtaBIM altyapısı ile modeller iki yönlü olarak paylaşılabilmekte ve bu 
sayede tasarım değişiklikleri takip edilerek proje koordinasyonu ve iş akışı çok büyük ölçüde geliştirilmektedir.

Bugün ülkemizin lider mühendislik ve müşavirlik şirketlerinden biri olan Prota Yazılım; 35 
yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesini, yenilikçi, çağdaş ve teknolojik tasarım çözümleri ile 
harmanlayarak müşterilerine kaliteli hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Mühendisler Tarafından Mühendisler için Geliştirildi

Prota Yazılım için mühendislikte mükemmeliği yakalamak ve yaşadığımız dünyayı daha iyi hale getirmek bir tutkudur. 
Prota Yazılım aktif olarak Ar-Ge yatırımları yapmakta; uluslararası konferans bildirileri ve yayınları üretmektedir. 
Yönetmelik komisyonlarına da katılan Prota Yazılım ekibi, özellikle deprem mühendisliği konusundaki uzmanlığı 
ile mühendislik pratiğine katkıda bulunmaktadır. Mühendislik ve danışmanlık firmamız olan Prota Mühendislik, 
otuzdan fazla ülkede havalimanları, metro hatları gibi büyük ve prestijli projelere imza atmıştır. BIM teknolojisini 
aktif olarak kullanarak optimizasyon ve disiplinler arası koordinasyonun kritik olduğu projelerde öncülük etmiştir. 
ProtaStructure, kendi bilgi ve tecrübemizi paylaşma arzusunun bir meyvesi olarak geliştirilmiştir ve bugün dünya 
çapında binlerce profesyonel mühendis tarafından kullanılmaktadır.
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Yapısal BIM İşbirliğinde Lider

Özünde Yapısal BIM Yatıyor

ProtaStructure, en temelinde yapısal BIM düşünülerek 
geliştirildi. ProtaStructure’da akıllı fiziksel nesneler ve 
3B merkezi model, tüm modelleme, tasarım, detay 
çizimleri, dokümantasyon, koordinasyon ve BIM 
paylaşımı sürecini kontrol etmektedir.

Detay Çizimleri ve Hesap Raporlarını Endüstri Standardı Formatlara Aktarın

   Kaliteli, özelleştirilebilir ve yüksek görselliğe sahip hesap raporlarını Microsoft Office ve PDF gibi formatlara çevirin.

   Detay çizimleri tamamen endüstri standardı DXF ve DWG formatlarıyla uyumludur. ProtaStructure’daki tüm detay çizimleri, 
katmanlar, stiller, çoklu ölçekleme endüstri profesyonelleri arasında kabul görmüş en iyi çizim yöntemlerini ve pratiklerini içerir.

   Şirketinizin tasarım ve çizim standartlarına uyum sağlamak ve bu standartları tüm projelerde tekrar kullanmak için özel olarak 
geliştirilmiş şablon sistemi, ekibinizin belli bir standardı daha kolay takip etmesini ve dolayısıyla verimliliğinizi artırır.

   Modellerinizi 3B DXF, 3B DWG, 

STL, 3B PDF, Resim dosyaları gibi 

ek formatlara da çevirerek 

meslektaşlarınızla paylaşabilir, 

sunumlarınızı daha da 

zenginleştirebilirsiniz.

• Autodesk Revit, Autodesk, Inc. tescilli markasıdır.                            • Tekla Structures, Trimble Solutions Corporation tescilli markasıdır.

• GRAPHISOFT, ArchiCAD, GRAPHISOFT SE. tescilli markasıdır.      • SAP 2000 ve ETABS, Computers and Structures, Inc. tescilli markasıdır.

Analiz Modeli Paylaşımı

Mühendislik ofislerinin projelerini bitirmek için birden fazla 
analiz programı kullanmaya ihtiyaç duyduklarının farkındayız. 
Bir çok kontrol müşaviri, idare ve işveren de mühendislerden 
elde ettikleri sonuçları kabul gören diğer platformlarla 
karşılaştırarak çapraz kontrol ve doğrulama yapmalarını 
istemektedir. ProtaStructure, bunu başarmanızı tamamen 
şeffaf ve açık analiz modeli paylaşım özellikleri ile oldukça 
kolay bir hale getirir. OpenSees, SAP2000, ETABS, LUSAS gibi 
platformlara analiz modeli aktarılabilir.

Modelleri 2-B ve 3-B Dosyalardan Oluşturun

Modelleme süreci IFC ve Revit formatlarına ek olarak, DXF 
dosyalarındaki nesnelerin doğrudan fiziksel ProtaStructure 
elemanlarına çevrilmesiyle başlayabilir. 2-B ve 3-B DXF 
çizimlerinde LINE, FACE, POLYFACE, MESH, POLYLINE 
ile tanımlanmış aks, kolon, kiriş, perde duvar, döşeme gibi  
fiziksel elemanlar ithal edilebilir. Koordinasyonu daha rahat 
sağlayabilmek için mimari ve yapısal çizimler ProtaStructure’da 
her katta altlık olarak tanımlanabilir.

Autodesk Revit ile İki Yönlü Entegrasyon

Autodesk Revit ile iki yönlü veri aktarımını, koordinasyon 
ve senkronizasyonunu sağlayan özel bir araç geliştirilmiştir. 
Her iki programda da tasarım değişikliği olduğu durumda 
bu değişiklikleri izlemenizi sağlayan revizyon yönetimi, renk 
kodlarıyla görsel sorgulama gibi güçlü araçlar bulunmaktadır. 
Kendi BIM standartlarınız ile veri aktarımı yapmak için Family 
Eşleştirme özelliğini kullanabilirsiniz.

Endüstri Standartlarında BIM Desteği

ProtaStructure iki yönlü bir şekilde IFC ve SAF 
dosyalarını ithal/ihraç ederek Autodesk Revit, 
ArchiCAD, AllPlan, Tekla gibi önde gelen diğer tüm 
BIM platformlarıyla veri koordinasyonunu destekler. 
Çelik imalatı için TeklaStructures ile özel olarak 
geliştirilmiş bir bağlantı bulunmaktadır..

•

•

•

•
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Başarı Hikayeleri

Proje Galerisi

Sismik Analiz ve Tasarım Özellikleri 

ProtaStructure, mühendislere Türkiye Bina Deprem 
Yönetmeliği, Eurocode ve Amerikan deprem 
yönetmeliklerindeki detaylı yöntemlere ve koşullara 
uyum sağlamak ve buna bağlı ekonomik tasarımlar 
yapmak için gerekli tüm araçları sunuyor.

Kuvvetli Kolon – Zayıf Kiriş Kontrolleri

Detaylı hesap içeren kuvvetli kolon – zayıf kiriş kontrolü her 
katta ve düğüm noktasında otomatik olarak yapılır. Kontrol 
sonuçları her kat ve yön için ayrıntılı olarak raporlanır ve yapıda 
istenmeyen bir mekanizma oluşumu olup olmadığı yönetmelik 
koşullarına göre kontrol edilir.

Düğüm Noktası Kesme Güvenliği Kontrolleri

Düğüm noktası kesme güvenliği kontrollerinin ihmal edilmesi 
deprem esnasında yapıda geri dönülmez olumsuz sonuçlara 
yol açabilir. ProtaStructure kuşatılmış ve kuşatılmamış düğüm 
noktalarını otomatik olarak tespit eder ve ortaya çıkabilecek 
gevrek kesme kırılmalarına karşı yönetmelikler uyarınca kesme 
güvenliği kontrolünü gerçekleştirir.

Deprem Derz Boşluğu Hesapları

Farklı blokların deprem esnasında çarpışmasını engellemek 
için aralarında deprem derzi bırakılmalıdır. İkinci bloğa ait 
deplasmanları deprem derzi makrosuna ister manuel olarak 
girin, isterseniz de mevcut bir modelin deplasmanlarını 
otomatik olarak kullanın. Derz boşluğu hesapları TBDY2018, 
Eurocode 8 ve ASCE07 esaslarına göre yapılacaktır.

Lifli Karbon Polimerler (FRP) ile Güçlendirme

ProtaStructure ile kolon ve kiriş elemanlarını lifli karbon 
polimerleri ile güçlendirebilir; riskli bina ve mevcut bina 
değerlendirme analizlerini yapabilirsiniz. FRP sargılama 
elemanların kesme direncine ve eksenel yük kapasitelerine 
olumlu etkide bulunmaktadır. Bu etkiler TBDY2018 esaslarına 
göre hesaplanabilir. FRP sargılama, elemanlara toplu şekilde 
atanabilir ve elemanlar arasında kopyalanabilir.

Sonlu Elemanlar Kat ve Diyafram Modellemesi 

ProtaStructure’da rijit ve esnek diyaframları ve bağımsız 
noktaları belirlemek için akıllı özellikler bulunmaktadır. 
Birbirinden bağımsız kat planları bulunan ayrık kuleler, süreksiz, 
eğimli veya basamak yapan döşemeler ve döşeme boşlukları 
otomatik olarak dikkate alınır. Herhangi bir kat isteğe bağlı 
olarak SE Kabuk elemanlarla modellenebilir ve esnek diyafram 
tanımı yapılabilir.

Yapısal Olmayan Elemanlara Etkiyen Deprem Kuvvetleri

Yapısal olmayan elemanlara etkiyen deprem kuvvetleri 
TBDY2018, Eurocode 8 ve ASCE07 kurallarına göre 
hesaplanabilir. Siz sadece yapısal olmayan elemanları 
tanımlayın; ProtaStructure kat ivmelerini ve kuvvetleri seçilen 
analiz tipine göre otomatik hesaplasın.

Eşdeğer Deprem Yükü Analizi

Eşdeğer Statik Deprem Yükleri otomatik olarak hesaplanır 
ve kat seviyelerine etki ettirilir. Katta birden fazla diyafram 
ve diyaframdan bağımsız noktalar olması durumu ve ek 
dışmerkezlikler dikkate alınır.

Deprem Parametreleri ve Otomatik Tepki Spektrumları

Elastik ve tasarım tepki spektrumları yönetmelikte verilen 
parametreler uyarınca otomatik olarak hesaplanmaktadır. 
Sahaya özel spektrumlar da ayrıca programa tanıtılabilir. 
Depreme katkıda bulunan tüm sismik kütleler yapının 
geometrisi ve yüklemesi dikkate alınarak otomatik olarak     
elde edilir.

Kapsamlı Yönetmelik Desteği

ProtaStructure, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, IBC, UBC, 
Eurocode 8, NSCP, SNI, Tayland yönetmelikleri gibi geniş 
yelpazede deprem yönetmeliklerini desteklemektedir.

https://www.protayazilim.com/basari-hikayeleri
https://www.protayazilim.com/proje-galerisi
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Teklif İste 

Sismik Analiz ve Tasarım Özellikleri 

Doğrusal Olmayan Artımsal İtme

   Doğrusal olmayan tek modlu artımsal itme analizi   
   ProtaStructure - OpenSees entegrasyonu ile gerçekleştirilir.   
   Adım sayısı, hedef deplasman gibi iterasyon parametreleri   
   kullanıcı tarafından kontrol edilebilir.

   Analizden sonra kapasite eğrisi otomatik olarak elde edilir.   
   Takip edilen düğüm noktası farklı değerlendirme senaryoları  
   için kullanıcı tarafından belirtilebilir. Sonuçlar istenen herhangi  
   bir itme adımı için irdelenebilir. İşlem sonunda detaylı bir  
   değerlendirme raporu oluşturulur.

Doğrusal Olmayan Kesit Lif (Fiber) Analizi

Kolon, kiriş ve perde kesitleri sargılı ve pekleşmeli malzeme 
modelleri kullanılarak doğrusal olmayan kesit lif analizi 
gerçekleştirilir. Elde edilen kuvvet deformasyon eğrileri yayılı 
plastisite modeli için belirlenen entegrasyon noktaları için 
kullanılır.

Deprem İzolatörleri

Deprem izolatörleri yapının herhangi bir yerine farklı izolatör 
yerleşim senaryolarını göz önüne almak amacıyla yerleştirilebilir. 
İzolatör katmanının altında ve üstünde kalan yapı için 
tasarımlar hedef deprem spektrumları için ProtaStructure’da 
gerçekleştirilebilir. Tasarımın bir parçası olarak yapı ötelemesi 
ve izolatör katman deplasman seviyesi hesaplanır ve raporlanır.

•

•

Mod Birleştirme Analizi

Eşdeğer statik analizin geçerli olmadığı durumlarda mod 
birleştirme analizi kullanılabilir. Modal sonuçlar CQC ile 
birleştirilir. Elde edilen tüm iç kuvvetler ve deplasmanlar 
eşdeğer statik analiz sonuçlarıyla karşılaştırılarak artırılır. Mod 
adedinin yeterli olup olmadığı da otomatik olarak kontrol edilir.

Bodrumlu Yapılar için İki Aşamalı Analiz

Bodrumlu yapılar için iki aşamalı analiz deprem yönetmeliğine 
uygun olarak tek seferde otomatik gerçekleştirilir. Bodrum 
ve üst yapı için farklı kütleler otomatik olarak dikkate alınır ve 
sonuçlar birleştirilir.

Düşey ve Yatay Yönde Düzensizlikler

ProtaStructure, bina düzensizliklerini deprem yönetmeliğine 
uygun olarak tespit etmek için güçlü araçlar sunar. Burulma 
Düzensizliği, Yumuşak Kat, Zayıf Kat, Diyafram Süreksizliği, 
Kütle Düzensizliği, Taşıyıcıları Paralel Olmayan sistemler, 
Devrilme Momenti Oranı, Kenar Perde kontrolü gibi kontroller 
otomatik olarak gerçekleştirilir ve yönetmelikte belirtilen cezalar 
otomatik olarak uygulanır.

Tek Analizde Çatlamış ve Çatlamamış Etkin Kesit Rijitlikleri

Türk deprem yönetmeliğine göre depremli ve depremsiz 
kombinasyonlar için farklı etkin kesit rijitlikleri kullanılmalıdır. 
ProtaStructure farklı eleman grupları için yönetmelik 
tarafından verilen bu katsayıları kullanarak iki ayrı rijitlik 
matrisiyle analiz yapar ve sonuçları yönetmelikçe istendiği gibi 
kombinasyonlarda kullanır. Tüm kombinasyonlarda çatlamış 
kesit kullanmak isteyen mühendisler için de detaylı seçenekler 
mevcuttur.

https://www.protayazilim.com/teklif-iste
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Sismik Analiz ve Tasarım Özellikleri 

Zaman-Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz 

   Doğrusal olmayan zaman-tanım alanında analiz    
   ProtaStructure - OpenSees entegrasyonu sayesinde yapılır. 

   Kullanıcının seçtiği kuvvetli yer hareketleri X ve Y yönlerinde  
   aynı anda etki ettirilir. Sonra, eksenler 90 derece döndürülerek   
   analiz tekrar edilir. 

   Kuvvetli yer hareketleri 0.2T ve 1.5T arasında Basit   
   Ölçeklendirme Yöntemi kullanılarak otomatik olarak hedef   
   spektruma göre yönetmeliğe uygun şekilde ölçeklendirilir.

   Farklı yer hareketlerinin analizinden elde edilen sonuçlar  
   otomatik olarak son-işlemeye tabi tutulur. Maksimum,  
   minimum ve ortalama tepkiler bulunarak yönetmeliğe uygun  
   şekilde detaylı değerlendirme raporları oluşturulur.

Performans Tabanlı Tasarım ve                               
Değerlendirme için ProtaStructure

ProtaStructure, şekil değiştirmeye göre değerlendirme ve 
tasarım (ŞGDT) için benzersiz araçlar sunmaktadır.

Performans Tabanlı Tasarım ve                               
Değerlendirme için ProtaStructure

ProtaStructure, şekil değiştirmeye göre değerlendirme ve 
tasarım (ŞGDT) için benzersiz araçlar sunmaktadır.

Diyafram Bütünlüğü ve Kuvvet Aktarımı Kontrolleri

Döşemeler, perdeler ve toplayıcı kirişler arasındaki kuvvet 
aktarımları otomatik olarak kontrol edilir. Esnek diyafram olması 
durumunda, düzlem-içi kesme, çekme ve basınç gerilmeleri 
hesaplanarak diyafram iç bütünlüğü doğrulanır.

Sünek Eleman Tasarımı ve Detay Çizimleri

Kolon, perde ve kiriş elemanları deprem yönetmeliklerinde 
verilen özel süneklik koşullarına göre tasarlanır ve detaylandırılır. 
Kiriş ve kolon sarılma bölgelerinin otomatik sargılanması, perde 
başlık bölgeleri, perde tasarım zarfı, kapasite kesme tasarımı, 
dayanım fazlalığı katsayısı gibi bir çok faktör otomatik olarak 
göz önüne alınır.

•

•

•

•
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Yönetmelik Desteği 
Yapı mühendisleri, analiz, tasarım ve detaylandırma yaparken çoğu zaman kendi ülkelerindeki pratiklere 
uymak veya proje kapsamında belirlenen şartnameleri ve kuralları uygulamak zorundadırlar. Prota Yazılım 
olarak bunu anladığımız için önde gelen uluslararası yönetmelikleri destekliyoruz. Bunu yaparken, yerel 
pratiklerin ihtiyaçlarına göre  gereken özelleştirmeleri de sunuyoruz.

Betonarme Tasarım Şartnameleri

Deprem Yönetmelikleri

Çelik Tasarım Şartnameleri

Yükleme ve Rüzgar Yönetmelikleri

TS500-2000

ACI318-08

ACI318-11

ACI318-14

BS8110-97

CP65

HK2004

NTE *

SNI *

NSCP *

Eurocode 2 Base Code

Eurocode 2 (UK)

Eurocode 2 (IR)

Eurocode 2 (PL)

Eurocode 2 (SG)

Eurocode 2 (ML)

TDY 2007

TBDY2018

IBC 2018

UBC 97

SNI1726-19

NSCP2015

DPT1301/1302-61

EC8 & P100 

NTE.030

Eurocode 8 (ML)

Eurocode 8 (SG)

TSC 2016 (LRFD, ASD)

AISC360-10 (LRFD, ASD)

BS5950

Eurocode 3 Base Code

Eurocode 3 (UK)

Eurocode 3 (PL)

Eurocode 3 (SG)

Eurocode 3 (ML)

TS498

ASCE07-10

BS6399

MS 1553

DPT 1311-50

NSCP 2015

NSR-10

NTE.020

Eurocode 1 Base Code

Eurocode 1 (UK)

Eurocode 1 (IR)

Eurocode 1 (PL)

Eurocode 1 (RO)

Eurocode 1 (SG)

Eurocode 1 (ML)

Türkiye

ABD

ABD

ABD

İngiltere

Singapur

Hong Kong

Peru

Endonezya

Filipinler

Avrupa

İngiltere

İrlanda

Polonya

Singapur

Malezya

Türkiye

Türkiye

ABD

ABD

Endonezya

Filipinler

Tayland

Romanya

Peru

Malezya

Singapur

Türkiye

ABD

İngiltere

Avrupa

İngiltere

Polonya

Singapur

Malezya

Türkiye

ABD

İngiltere

Malezya

Tayland

Filipinler

Kolombiya

Peru

Avrupa

İngiltere

İrlanda

Polonya

Romanya

Singapur

Malezya

*Şu an için sadece betonarme kiriş tasarımı desteklenmektedir.

Kodu/Kısaltması

Kodu/Kısaltması

Kodu/Kısaltması

Kodu/KısaltmasıÜlke

Ülke

Ülke

Ülke
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Referans Projeler 

İstanbul Yeni Havalimanı

Ön-üretimli Döşemeler
Toplam Alan: 1.500.000 m2

Thu Thiem 2HA Konut Kompleksi

Yerinde Dökme Betonarme Taşıyıcı Sistem
Toplam Alan: 20.000 m2

Medikal Laboratuvar Binası 

Çelik Konstrüksiyon Çatı Sistemi
Toplam Alan: 780 m2

Kimya Tesisi

Çerçeveli Betonarme Yapı
Toplam Alan: 33.000 m2

Kadın ve Çocuk Gelişim Girişimi 

Vakıf Merkezi

Çelik Konstrüksiyon Çatı Sistemi
Toplam Alan: 20.000 m2

Marmara Başıbüyük Araştırma Hastanesi

Sismik Yalıtımlı Bina
Toplam Alan: 112.400 m2

Yat Bakım Tesisleri

Çelik Çerçeveli Yapı
Toplam Alan: 22.000 m2

Bartın Şehir Hastanesi

Sismik Yalıtımlı Bina
Toplam Alan: 52.000 m2

AllSancak Konutları 

Yüksek Katlı Betonarme Bina
Toplam Alan: 110.000 m2
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Referans Projeler 

Serdang Kardiyoloji Hastanesi

Yerinde Dökme Betonarme Perde ve Çerçeve Sistem
Toplam Alan: 30.000 m2

THY Bakım Onarım Revizyon Tesisleri

Çelik Konstrüksiyon Hangar
Toplam Alan: 431.143 m2

Bersatu

Betonarme Çerçeveli Alışveriş Merkezi
Toplam Alan: 17.000 m2

Manisa Merkez Efendi Şehir Hastanesi

Sismik Yalıtımlı Bina
Toplam Alan: 115.000 m2

Kemasepakat

Yüksek Katlı Betonarme Bina
Toplam Alan: 65.000 m2

Malatya Şehir Hastanesi

Sismik Yalıtımlı Bina
Toplam Alan: 52.300 m2

Çapa & Cerrahpaşa Hastane Kompleksi 

Yerinde Dökme Betonarme Perde ve Çerçeve Sistem
Toplam Alan: 1.000.000 m2

TED Koleji Okul Binası

Yerinde Dökme Betonarme Perde ve Çerçeve Sistem
Toplam Alan: 141.000 m2

TurkCell Veri Merkezi

Yerinde Dökme Betonarme Taşıyıcı Sistem
Toplam Alan: 15.000 m2
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Referans Projeler 

Raid Kulesi

Çok Katlı Betonarme Perdeli Yapı
Toplam Alan: 5000 m2

Oyun Alanı Çatısı

Çelik Konstrüksiyon Çatı Sistemi
Toplam Alan: 433 m2

Sky Heights Konut Kompleksi

Çok Katlı Betonarme Perde-Çerçeve
Kat Sayısı: 12 kat

Rio Grande Alışveriş Kompleksi

Yerinde Döküm Betonarme Perde-Çerçeve
Toplam Alan: 605 m2

Yapi Akademisi Otel

Çok Katlı Betonarme Perde-Çerçeve
Kat Sayısı: 10 kat

Hexagon Ankara

Çok Katlı Betonarme Perde-Çerçeve
Kat Sayısı: 13 kat

1,000 Ton Kapasiteli Betonarme+Çelik 

Endüstriyel Tesis

Çelik Çaprazlı Betonarme ve Çelik Çerçeve
Toplam Alan: 2500 m2

DKI Jakarta Metroloji 

Kalibrasyon Laboratuvarı

Moment Aktaran Çelik Çerçeve
Toplam Alan: 1075 m2

Chekka Belediye Stadyumu Çatısı 

Çelik Konstrüksiyon Çatı Sistemi
Toplam Alan: 5000 m2
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Referans Projeler 

Serdang Kardiyoloji Hastanesi

Yerinde Döküm Betonarme Taşıyıcı Sistem
Toplam Alan: 30.000 m2

THY Bakım Onarım Tamir Tesisleri

Çelik Konstrüksiyon Hangarlar
Toplam Alan: 431.143 m2

Oditoryum Malaysia

Çelik Konstrüksiyon Çatı Sistemi
Toplam Alan: 17.000 m2

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi

Sismik İzolasyon
Toplam Alan: 115.000 m2

Konut Binası Kuala Lumpur

Çok Katlı Betonarme Perde-Çerçeve
Toplam Alan: 65.000 m2

Malatya Devlet Hastanesi

Sismik İzolasyon
Toplam Alan: 52.300 m2

Çapa & Cerrahpaşa  Sağlık Kampüsü 

Yerinde Döküm Betonarme Perde-Çerçeve
Toplam Alan: 1.000.000 m2

TED Koleji Okul Binası 

Yerinde Döküm Betonarme Perde-Çerçeve
Toplam Alan: 141.000 m2

Turkcell Veri Merkezi

Yerinde Döküm Betonarme Taşıyıcı Sistem
Toplam Alan: 15.000 m2
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Modelleme

Makas editörü yardımıyla kullanıcı tanımlı özel makasların 
modellenmesi veya DXF’ten ithal edilmesi. Özel makasların 
kütüphanede kaydedilerek sonradan kullanımı. Çubuk 
elemanları ile modellenmiş makasların özel makas olarak 
kaydedilmesi

Kolonlar, kirişler ve makaslar arasına birden fazla çaprazın 
otomatik tanımlanması.

Yay ve çok parçalı akslar/kirişler, eğimli elemanlar ve düzgün 
olmayan plana sahip yapılar.

Kolon ve kiriş kesitlerinin bir noktadan sabitlenmesi ile kesit 
değişikliklerinde eleman yerleşimlerinin istediğiniz şekilde 
kalması.

Düzlem tanımları ile eğimli döşeme, kiriş, kolon ve perde 
elemanlarının kolay ve hızlı tanımı.

Kolon ve perdelerin alt uçlarına elastik yaylar ve farklı 
mesnetler atayabilme.

Makas, Aşık, Kuşak, Çapraz, Gergi Çubukları gibi çelik 
elemanların esnek yerleşim makroları ile modellenmesi. Çelik 
kolon, kiriş, makas, çapraz ve çubuk elemanlarda bindirme 
yerlerinin kullanıcı tarafından hassas şekilde belirtilebilmesi.

Yeni genel amaçlı serbest çubuk elemanı ile daha esnek 
modelleme imkanı.

Farklı projelerin tamamının, bazı katlarının veya sadece temel 
kolonlarının tek bir modelde birleştirilmesi.

Benzer kat sistemi ile tipik katların hızlı modellenmesi.

Proje genelinde, kat ve eleman bazında farklı malzeme ve 
donatı çeliği tanımlayabilme.

Çoklu pencere sistemi ile farklı kat planlarında ve 3-Boyutlu 
model üzerinde aynı anda çalışma imkanı. Her pencerede farklı 
renklerde Görsel Sorgulama ve Filtreler kullanılarak
modelin kolay bir şekilde kontrolü.

Düzenli, düzensiz veya yay şeklinde kenarlara sahip plak, 
nervür, kaset, prefabrik döşemelerin serbest bir şekilde 
modellenmesi ve kolon tablalarının tanımı.

Radye, kazıklı radye, kazıklı tekil temel, tekil temel, sürekli 
temel, birleştirilmiş temel sistemlerinin herhangi bir seviyede 
tanımlanması ve tasarımı.

2-Boyutlu ve 3-Boyutlu mimari DXF çizimlerinden aks, kolon, 
perde, kiriş ve döşeme elemanlarının ithal edilmesi.

IFC, SAF, Revit, 3D DXF gibi fiziksel BIM bağlantıları 
kullanılarak tüm modelin tek bir tıklamayla oluşturulması.

Dinamik veri girişini kullanarak dikdörtgen, dairesel ve poligon 
kolonlar, kirişler, döşemeler, temeller, dikdörtgen ve poligon 
perdeler gibi elemanların hızlıca tanımlanması. Eleman dış 
merkezliklerinin hassas bir şekilde belirlenmesi.

Çelik Kubbe elemanlarını kapsamlı bir parametrik makro 
yardımıyla modelinize ekleyin.

Yeni genel amaçlı serbest çubuk elemanı ile düzensiz 
geometrileri kolayca modelleyin. Yay ve Kemer şeklinde çubuk 
elemanlarını herhangi bir 3-B düzlemde yerleştirin.

Odağındaki Yapısal BIM ile ProtaStructure, 
betonarme, çelik ve kompozit yapı elemanlarını aynı 
model üzerinde kolay, hızlı ve sezgisel bir şekilde 
tanımlama imkanı sunmaktadır.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Başlangıç Kılavuzu 

Yüklemeler

Plak, nervür ve kaset döşemelerden otomatik yük aktarımı, 
tüm yüklerin Kırılma Çizgileri ve/veya Sonlu Elemanlar ile 
hesaplanması ve noktasal, çizgi ve bölgesel alan yükleri tanımı.

Yeni etkileşimli yük editörü ile istediğiniz elemanlara herhangi 
bir doğrultuda noktasal, düzgün yayılı, fonksiyon, kısmi yük, 
alan ve çizgisel yükler tanımlayın.

Tanımlanan tüm yükleri fiziksel model üzerinde görüntüleyin.

Döşeme elemanlarına kolay bir şekilde Çatı Hareketli 
Yüklerini, Kar ve Yağmur yüklerini elle tanımlayın. Bu yüklere 
ait yük halleri otomatik oluşturulabilir.

İstediğiniz sayıda Kullanıcı-Tanımlı Düşey Sabit ve Hareketli 
Yük Halleri tanımlayın ve bunlara istediğiniz yükleri atayın. 
Böylece yapınızdaki düşey yükleri kategorize edin ve 
ihtiyacınıza göre farklı kombinasyon faktörleri uygulayın.

Döşeme ve bölme duvar yüklerinin kütüphaneler yardımıyla 
dinamik olarak tanımlanması.

Eşdeğer Statik veya Mod Birleştirme yöntemleri ile Türk ve 
uluslararası deprem yönetmeliklerine uyumlu deprem yüklerinin 
ayrıntılı hesabı veya yapıya uygulanması.

Katlara gelen rüzgâr yüklerinin EN 1991-4 (2005), BS6399-
2 (1997), ASCE07 (2010), MS 1533 (2002), DPT 1311-50 ve 
NSR-10 (Kolombiya) şartnamelerine göre otomatik olarak 
hesaplanması (Çatı rüzgâr yükleri otomatik hesaplanmaz).

EN1991-1-3 ve TS498 koşullarına göre kar yüklerinin 
otomatik olarak hesaplanması (Sadece kar yüklerinin 
büyüklüğü hesaplanır. Yapıya kullanıcı tarafından manuel olarak 
etki ettirilmelidir).

Statik ve dinamik zemin itkilerinin TBDY2018 koşulları ve 
geoteknik kurallar gözönüne alınarak kullanıcı-tanımlı zemin 
profili yardımıyla otomatik olarak hesaplanması ve bodrum 
perdelerine veya konsol perdelere etki ettirilebilmesi.

Makas düğüm noktalarına ve makas elemanlarının açıklıklarına 
manuel olarak yük tanımlayın. Modeldeki yüklerin, eleman boyutlarının ve özelliklerinin görsel 

sorgulama yardımıyla renk kodlarıyla incelenmesi.

ProtaStructure’ın benzersiz yük hesaplama ve 
dağıtım araçları projelerinize hız ve kesinlik getirerek 
size zaman kazandırıyor.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

https://www.protayazilim.com/baslangic-kilavuzu
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Analiz

Çoklu işlemci çekirdeği kullanımı, ön-işleme ve optimizasyon, 
sparse denklem çözüm teknolojileri ile hızlı analiz.

Dünya standartlarında 3-Boyutlu sonlu elemanlar modeli ve 
analiz modülü.

Döşeme sistemlerinin sonlu elemanlar kullanılarak yapı ile 
bütünleşik veya bağımsız analizi.

Otomatik rijit bağlantılar ve rijit bölgelerin detaylı 
modellenmesi ve rijit bölgeler dikkate alınarak asimetrik 
mafsal tanımı.

CEB FIB 90 ve EN1992-1-1:2004 zaman modellerine uygun 
uzun dönem sünme ve büzülme etkilerini dikkate alabilen 
İnşaat Aşamaları Analizi.

P-Delta analizi ve eşit/gradyan sıcaklık farkı tanımlanabilmesi

Deprem analizleri için özelleştirilmiş analiz motoru.

Her türlü temel sisteminin yapı ile birlikte modellenmesi ve tek 
seferde yapılan Zemin-Yapı Etkileşimli Analiz.

Döşeme hesap akslarına ait diyagram ve istasyon noktalarının 
3-B analiz modeli üzerinde görüntülenmesi.

Boşluklu veya boşluksuz perde duvarların, poligon çekirdek 
perdelerin sonlu elemanlar kabuk, orta-kolon ve tek-kolon 
modelleriyle analizi.

“Analiz Yöneticisi” ile Bina Analizi ve SE Döşeme/Temel 
Analizlerinin aynı anda yönetimi.

Kapsamlı Analiz Son-İşlemcisi ile Bina Analizi ve SE Döşeme/
Temel modellerine ait deformasyonların, diyagramların ve 
konturların bütünleşik bir grafik ortamda gerçek zamanlı olarak 
irdelenmesi.

Yapısal analiz, özel olarak geliştirilmiş 3-Boyutlu 
64-bit sonlu elemanlar analiz motoru ve dünya 
standartlarında bir analitik model kullanılarak 
otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Tasarım

Betonarme kolon, perde ve kirişlerin etkileşimli veya 
komple donatı hesapları, optimizasyonları ve tipleştirilmesi.

Kiriş akslarının gruplanarak tip donatı hesaplanması, kullanıcı 
tanımlı kiriş donatı düzenleri.

Her türlü kesite sahip boşluklu/boşluksuz kolonların, başlıklı/
başlıksız perdelerin çift eksenli donatı hesapları, etkileşim 
diyagramlarının hazırlanması ve donatı optimizasyonu.

Perde ve döşemelerde hasır çelik ile tasarım imkanı.

Otomatik ve etkileşimli tasarım imkanlarıyla en uygun çelik 
profilin kolayca seçilmesini ve tipleştirilmesini sağlayan araçlar.

Çelik bağlantıların IntelliConnect kullanılarak otomatik 
tasarımı, tasarım raporları, tipleştirilmesi ve benzer birleşimlere 
kopyalanması.

Bütünleşik SE ağı oluşturma imkanı ile döşeme ve temellerin 
bina ile birlikte bütünleşik analizi.

İçindekiler tablosu, set oluşturma ve sıralama, özel rapor 
ekleme, bütünleşik bildirim sistemi (uyarı, hata ve bilgi mesajları 
özeti) gibi özelliklere sahip Mühendislik Raporları.

Tekil, sürekli, kazıklı ve kirişli/kirişsiz radye Temel 
sistemlerinin analitik ve sonlu elemanlar yöntemleriyle tasarımı.

Farklı dilatasyon bloklarının ortak temel için birleştirilebilmesi.

Radye temellerde farklı plak kalınlıkları ve bazı plaklarda farklı 
yatak katsayıları kullanılabilmesi.

Radye temeller için özel olarak geliştirilmiş, ve SE radye temel 
tasarımının tüm öğelerini bir araya getiren bütünleşik tasarım 
raporu.

“I, H, L, T, U, E, +” gibi kesitlere sahip kolonların ve 
birleştirilmiş çekirdek perdelerin donatılarının otomatik 
yerleştirilmesi.

Otomatik sargılama sistemi ile kolon geometrisine uygun 
etriye ve çiroz yerleşiminin yönetmelik şartlarına göre 
belirlenmesi.

SE analizinde döşemelerin üzerindeki boşlukların ve yüklerin 
detaylı şekilde dikkate alınması ve kolon kesitlerinin SE ağına 
dahil edilmesiyle ekonomik tasarım.

Kirişli plak, nervür/kaset, mantar döşeme ve radye Temel 
sistemlerinin bina ile birlikte veya bağımsız olarak Sonlu 
Elemanlar (SE) yöntemiyle tasarımı ve otomatik zımbalama 
kontrolleri.

İnşaat Mühendisleri olarak tasarım yaptığımız işin 
kalbinde yer almaktadır. ProtaStructure’ın özünde 
ise tasarım ihtiyaçlarına pratik, güvenilir ve anlaşılır 
çözümler sunmak yatmaktadır.

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Betonarme Detay Çizimleri

TBDY 2018 şartlarına uygun hazırlanmış detay çizimleri (kolon 
boyuna donatılarının ortada bindirilmesi, boşluklu perdelerin 
detaylandırılması, perde kesit çizimleri gibi)

Tüm detay çizimlerinin tasarımı tamamlanmış ProtaStructure 
modellerinden tek dokunuşla otomatik olarak oluşturulması.

Paftaya sığmayan kiriş detaylarının otomatik veya 
elle bölünebilmesi.

Firmanıza özel antetli paftalar kullanılarak, çizimlerin otomatik 
veya etkileşimli bir şekilde oluşturulması ve dinamik metraj 
tablolarının yerleştirilmesi.

Çelik İskele Sistemlerinin parametrik olarak modellenmesi, 
TS EN 12810 ve 12811 standartlarına uygun 3-Boyutlu sonlu 
elemanlar analizi, kesit tasarımı ve detay çizimleri.

Geliştirilmiş Konsol istinat duvarlarının kapsamlı stabilite 
kontrolleri, tasarım ve detay çizimleri.

Kazıkların kapasite hesaplarının zemin profili girilerek ayrıntılı 
hesabı, yanal analiz eğrileri, kazık donatı hesapları ve 
otomatik detay çizimleri. 

Menfezler, Güçlendirme Perdeleri, Merdivenler, Temel Çukurları, 
Tekil Temeller, Kısa Konsollar, Yüzme Havuzları gibi hızlı 
tasarım ve çizim makroları ile hesap ve detay çizimlerinin tek 
tıklamayla oluşturulması.

Akıllı Donatı Kütüphanesi ile otomasyon sağlanamayan 
en karmaşık geometrilerde bile esnek bir şekilde donatı 
detay çizimlerinin hazırlanması, dinamik kesit ve görünüşlerin 
oluşturulması.

Kalıba Donatı Yerleştirme ve Donatıya Dönüştür komutları 
ile akıllı donatıların hızlı bir şekilde tanımlanması ve otomatik 
pozlanması.

Farklı ölçekteki detayların aynı paftada yanyana 
gösterilebilmesi. Ölçüler, çizim ve yazı boyutlarının  Akıllı 
Ölçekleme Sistemi ile otomatik ayarlanması.

Alışkanlıklara paralel çizim komutları ve CAD özellikleri ile başka 
programa ihtiyaç duymadan çizim yapma imkanı. DWG/DXF 
desteği, komut satırı kullanımı, ölçü, katman, stil desteği ve 
çok daha fazlası ProtaDetails’te…

ProtaDetails ile merkezi bir 3-Boyutlu model 
üzerinden tüm betonarme detay çizimleri hızlı ve 
hatasız bir şekilde hazırlanır.

Akıllı Donatı nesnelerinde tüm özellikler parametrik 
olarak değiştirilebilir. Taşı ve Sündür gibi komutlarla 
donatı düzenlendiğinde tüm kesitler, görünümler ve 
metrajlar dinamik olarak güncellenir.
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Çelik Bağlantı ve Detay Çizimleri

ProtaStructure modellerinin tüm fiziksel eleman pozisyonları  
ve analiz sonuçlarıyla birlikte ProtaSteel’e aktarımı. 

IntelliConnect özelliği ile tipik bir projede bile sayıları bini 
bulabilen düğüm noktalarını tek tıklamayla bağlayarak 
çakışmasız ve imal edilebilir bağlantıların otomatik 
oluşturulması

Kapsamlı parametrik bağlantı kütüphanesi ile çelik 
bağlantıların kolayca yerleştirilebilmesi.

Adım adım detaylı bağlantı tasarım raporlarının oluşturulması ve 
tasarım durumlarının renk kodlarıyla kolayca takibi.

Gergi çubuğu, aşık, kuşak, merdiven kirişleri ve 
basamakları, baklava sac ve ızgara, korkuluk, tali kiriş, 
damlalık aşığı gibi yardımcı çelik elemanların kolayca 
tanımlanabilmesi. 

Tüm çakışmaları hassas bir şekilde tespit eden Otomatik 
Çakışma Kontrolü.

64-bit yazılım mimarisi, ribbon araç çubuğu, makro galerisi ve 
akıllı sihirbazlar içeren kullanıcı dostu modern arayüz.

Rüzgar Kolonu, Kirişten-Kirişe Sabit Bağlantı, Petek Kiriş, 2B 
Fitting, Makas-Mahya, Makas-Kolon, Çelik Kiriş-Betonarme 
Duvar/Kolon Bağlantıları ve Gömülü Çelik makroları gibi 
benzersiz araçlarla yüksek çalışma verimliliği.

Herhangi bir bağlantı veya modelleme makrosu için Makro 
Ön Ayarları oluşturularak Şirket Standardı haline getirilmesi. 
ProtaStructure modellerindeki değişikliklerin otomatik olarak 
ProtaSteel’e yansıtılması.

Kapsamlı kullanıcı tercihlerine sahip Otomatik Parça ve  
Marka Numaralandırması.

Genel Yerleşim Paftaları, Makas Çizimleri, Tip Bağlantı 
Detayları, İmalat Resimleri ve Malzeme Listelerinin 
çizimlerde sonradan müdahaleye gerek bırakmadan otomatik 
olarak hazırlanması.

İmalatçılar ile Tekla Structures™ verilerinin paylaşımı ve 
IFC veri transferi ile disiplinler arası koordinasyon. Doğrudan 
imalat için NC dosyalarının oluşturulması 

Levha, cıvata, kaynak, kesim, delme, pah kırma, 
yuvarlatma, otomatik berkitme, profil kesimi (notch ve 
fitting) gibi araçlar ile kullanıcı tanımlı bağlantıların kolayca 
oluşturulması ve tüm benzer noktalarda kullanılabilmesi.

Çelik tasarımı ve detay çizimleri, her projede değişik ve projeye 
özel yapısal detay çözümleri üretmeyi gerektirir.

IntelliConnect, Otomatik bağlantılar ve modelleme makroları 
çalışma verimliliğini en üst düzeye çıkarırken, hassas çözüm 
gerektiren standart dışı tüm detaylarda konstrüktörlerin ve 
mühendislerin ihtiyaç duyduğu tüm araçlar ProtaSteel’de yer alır.
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