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Penta Teknoloji, V-Ray Görselleştirme Yazılımı Üreticisi
Chaos Group’un Tek Yetkili Dağıtıcısı Oldu.
Türkiye’nin lider dağıtıcılarından Penta Teknoloji, dünyanın önde gelen
görselleştirme yazılımı üreticilerinden Chaos Group’un Türkiye’deki tek yetkili
dağıtıcısı olduğunu duyurdu.
İmzalanan dağıtıcılık anlaşmasıyla, endüstriyel tasarım yazılımları alanında son yıllarda yapmış olduğu
yatırımlara bir yenisini daha ekleyen Penta Teknoloji, satış öncesi ve sonrası katma değerli hizmetlerinin yanı
sıra yaygın bayi ağıyla Chaos Group ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.
Chaos Group tarafından geliştirilmiş bir render motoru olan V-Ray, dünyanın en önde gelen tasarım
stüdyoları, mimarlık firmaları, reklam ajansları ve görsel efekt şirketleri tarafından 3 boyutlu grafik
uygulamaları için kullanılıyor. En yaygın kullanıldığı alan ise mimari görselleştirmelerdir. 1997'de kurulan
Chaos Group’un Sofya, Los Angeles, Baltimore ve Seul'de ofisleri bulunuyor.
V-Ray başta Autodesk® 3ds Max® olmak üzere Autodesk Maya®, Autodesk Revit®, Rhinoceros, Maxon Cinema
4D, SketchUp, Softimage XSI ve Caligari trueSpace gibi çok sayıda 3 boyutlu grafik uygulamasını destekliyor.
Penta Teknoloji ve Chaos Group arasında yapılan anlaşma doğrultusunda, iş ortakları V-Ray ürünlerini
Penta’nın B2B portalı Bayinet üzerinden satın alabilecekleri gibi, ara dağıtıcı olan bayilerden de tedarik
edebilecekler.
V-Ray for SketchUp ve V-Ray for Cinema 4D ürünleri için, Penta Teknoloji iş ortaklarından FGA Mimarlık ana
yetkili satıcı olarak atanmıştır.
Penta Teknoloji Satış Pazarlama Direktörü Necmi Ön yeni işbirlikleri ile ilgili olarak görüşlerini “Penta Teknoloji
olarak en büyük hedefimiz iş ortaklarımıza katma değerli, uçtan uca çözümler sunmak. Chaos Group ile
başlatmış olduğumuz iş ortaklığı bu anlamda bizim için mutluluk verici… Türkiye’de tek yetkili dağıtıcısı
olduğumuz Autodesk ürünlerinin yanı sıra farklı endüstriyel tasarım uygulamaları için de önemli bir
tamamlayıcı ürün olan V-Ray’in ürün yelpazemizde bulunması, bu hedefimiz doğrultusunda bizler için çok
önemli... Chaos Group’un Türkiye’deki tek dağıtıcısı olmak da bizim için ayrıca bir mutluluktur.” şeklinde ifade
etti.
Chaos Group Kanal Yöneticisi Javid Imanov ise görüşlerini “Chaos Group olarak Penta Teknoloji ile iş ortağı
olduğumuz için çok heyecanlıyız. Görselleştirme çözümümüz V-Ray, foto gerçekçi görsel efektleri geniş
ekrana aktarmadaki rolü ile Akademi Ödülü’nü kazandı. Bunun yanında V-Ray for SketchUp, V-Ray for Rhino
ve V-Ray for Revit ürünlerimizle yeni endüstrilere giriş yapıyoruz. Türkiye pazarı bizim için çok önemli… Penta

Teknoloji ile birlikte bu son teknoloji uygulamalara ulaşmaları için sanatçı ve mimarları destekleyeceğiz.”
şeklinde belirtti.
PENTA TEKNOLOJİ
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, Geliştirdiği hizmetlerle
6.000’in üzerinde aktif kanal oyuncusuna uçtan uca çözümler sunmaktadır. 2012 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 bugün; Türkiye’nin 3. Büyük IT, 9. Büyük ICT ve Lider Dijital IT Şirketidir. www.penta.com.tr
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