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Autodesk sektörel çözüm paketleri istediğiniz ürünlere 
istediğiniz anda erişim özgürlüğü sunuyor 

 
Autodesk, sektör gereksinimlerine özel geliştirilen ve en temel Autodesk yazılımlarını içeren geniş ürün 
yelpazesine daha esnek ve daha kolay erişimle abone olabilmenin yeni yolunu Sektörel Çözüm Paketleri 
olarak duyurdu. 
 
Autodesk’in Türkiye’deki tek Yetkili Dağıtıcısı Penta Teknoloji’nin gerçekleştirdiği basın toplantısında, Penta 
Satış ve Pazarlama Müdürü Arda Serim “Deneyimli ve yetkin ekibimizle Autodesk’in güncel teknoloji ve 
çözümlerinin profesyonellere doğru şekilde sunulması ve verimli şekilde kullanılması için çalışıyoruz” dedi.  
Penta Pazarlama ve Satış Destek Müdürü Abdullah Doğan ve Pazarlama Yöneticisi Didem Akyol aboneliğin ve 
dijitalleşmenin bilişim dünyasında geldiği noktaya işaret ederek şu açıklamayı yaptılar: “Autodesk artık 
tamamen abonelik iş modeline geçti. İş ortaklarımız işletmelerinin gereksinimlerine en uygun ve en esnek 
seçeneklerle Autodesk ürünlerine abone olabilir, basitleştirilmiş yazılım araçları ve geliştirilmiş kullanıcı 
yönetim deneyimiyle yazılım hakkında düşünmeye gerek kalmadan, tasarım ve üretime odaklanabilir. 
Abonelerimizin de beklentisi yazılımlara ulaşmada kendilerine daha fazla değer, esneklik ve kolaylık 
sunulması. Penta’da ise tüm iş süreçlerinde müşteri deneyimini mükemmelleştirmek ve operasyonel verimliliği 
artırmak için dijitalleşmeden faydalanıyoruz. Operasyonel kusursuzluk sayesinde hem tedarikçilerimiz hem de 
bayilerimizle olan iş birliğimizi güçlendiriyoruz.” 
 
Mimari Sektör İş Geliştirme Yöneticisi Kıvılcım Tezan Ocak ve Üretim Sektörü İş Geliştirme Yöneticisi Selim 
Ertuğ Tuğran ise “Üretim ve mimari alanında yeni döneme ayak uydurmanın yolu fikirden tasarıma ve hatta 
satış – pazarlamaya kadar tüm süreci adreslemeye yardımcı olan araçları kullanmaktan geçiyor. Bu anlamda 
Autodesk’in sektörel çözüm paketleri, bulut temelli hizmetleri ve mobil teknoloji çözümleri kesintisiz bir 
çalışma imkanı sağlayarak en üst seviyede verim elde etmeyi ve süreç boyunca ekiplerin aynı dili konuşmasını 
garanti altına alıyor” dedi.  
 
Sektörel çözüm paketleri aşağıdaki 3 farklı sektöre özel olarak piyasaya sürüldü. 
 
Mimari, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi – Yapı tasarımı, altyapı ve inşaat için gerekli BIM araçları tek bir 
sette. Çözüm paketinin içindeki başlıca ürünler: Revit, AutoCAD and AutoCAD Civil 3D.  
 
Ürün Tasarımı Çözüm Paketi – Ürün ve fabrika tasarımı için gerekli tasarım ve mühendislik araçları tek bir 
sette. Çözüm paketinin içindeki başlıca ürünler: Inventor Professional, AutoCAD, Navisworks Manage, Fusion 
360 gibi bulut tabanlı tasarım araçları. 
 
Medya ve Eğlence Çözüm Paketi – Medya & Eğlence içeriği oluşturmaya yönelik kapsamlı yaratıcı araçlar tek 
bir sette. Görsel efekt ve oyun geliştirme profesyonelleri için 3B animasyon araçları bir arada. Çözüm 
paketinin içindeki başlıca ürünler: Maya, 3ds Max. 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
Sektörel çözüm paketleri en güncel yazılımlara ve geliştirmelere kesintisiz erişim sunmanın yanı sıra, esnek 
uzunluklu abonelik (üç aylık, yıllık veya çok yıllık) seçenekleri, bulut hizmetleri, teknik destek ve yazılım 
yönetim araçlarıyla da müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Simülasyon ve veri yönetim araçları 
gibi çözüm paketinde bulunmayan farklı uzmanlık yazılımlarına, gereksinim oluşması halinde, müşteriler tekil 
ürün ve bulut hizmetlerine de abone olabilecekler. 
Sektörel çözüm paketlerinin pazara sürülmesiyle, Autodesk, Tasarım ve Yaratım Suite’lerinin satışını 
sonlandırdı. Bununla birlikte, bakım anlaşmalı kalıcı ürüne sahip iş ortaklarının sözleşmelerini yeniledikleri 
süre boyunca güncel sürüme erişim hakkı korunuyor olacak. 
 
Sektörel çözüm paketleri hakkında daha detaylı bilgi için: http://www.autodesk.com.tr/collections 
 
 
AUTODESK HAKKINDA 
Autodesk Inc. 2B ve 3B tasarım yazılımlarıyla imalattan mimariye, mühendislikten medya ve eğlence sektörüne uzanan geniş bir 
müşteri kitlesine hitap eden; endüstri gereksinimlerine göre geliştirilmiş özel yazılım ve çözümler ile dünyada tasarım standartlarını 
belirleyen lider şirkettir. 
Autodesk, 1982 yılında AutoCAD yazılımını piyasaya sürdüğünden bu yana, en son teknoloji yazılım ürünlerinden oluşan portföyünü 
geliştirmeye ve pazarı yönlendirmeye devam etmektedir. 
İmalat, mimarlık, inşaat, yapı, medya ve eğlence endüstrilerindeki müşterilerimiz fikirlerini daha tasarım süreçlerinin başında gerçek 
dünya ölçülerine ve özelliklerine göre tasarlamak, görselleştirmek, canlandırmak ve analiz etmek için Autodesk yazılımlarını 
kullanmaktadır. www.autodesk.com 
 
 
PENTA TEKNOLOJİ HAKKINDA 
1990 yılında küçük bir ofiste temelleri atılan Penta, bugün en gelişmiş küresel ve yerel teknoloji ürünlerinin dağıtımını hızlı, güvenli ve 
kusursuz şekilde gerçekleştiren, Türkiye’nin lider teknoloji dağıtıcı şirketlerindendir. Bugün DİJİTALLEŞME kavramını şirket kültürü 
olarak benimseyen Penta, operasyonel verimliliği, farklı finansal çözümleri, güçlü dağıtıcı zinciri ve IT altyapısı ile katma değerli dağıtıcı 
olma yönündeki yatırımlar ile öne çıkmaktadır.  50’yi aşkın küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yapan Penta Teknoloji, geliştirdiği 
hizmetlerle 6.000’in üzerinde aktif kanal oyuncusuna uçtan uca çözümler sunmaktadır. 2010 yılında Yıldız Holding bünyesine katılan 
Penta; pazarda en zengin ürün çeşitliliğine sahip dağıtıcı şirket olma yolunda hızla ilerlemektedir. Penta, bireysel ürünler tarafında 
sahip olduğu pazar payını korurken, katma değerli hizmetler ve kurumsal ürünlerdeki pazar payını artırmayı hedeflemektedir. 
Penta Teknoloji Bilişim 500 Araştırması’na göre Türkiye’nin 3. Büyük IT şirketi, "Accenture Dijitalleşme Endeksi Türkiye Raporu 2015" 
sonuçlarına göre de “Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ekipmanlarının Toptan Ticareti” kategorisinde Türkiye'nin en dijital şirketi 
konumundadır.  www.penta.com.tr   
 
 
 
Medya iletişimi için: 
Deniz Tanış  
Mese İletişim 
deniz@mese.com.tr  
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