NETPRO

NETPRO

Ulaştırma, su yapıları ve çeşitli hafriyat başta olmak üzere, koridor içeren
her türlü projelerinizin, tüm detaylarda tasarımını, saha aplikasyonlarını,
iş sonu projelerini ve hak edişlerini güçlü araçlar ile hızlı ve kolay bir
şekilde üretmenizi sağlıyoruz.

Verimliliğinizi Artırın
Zaman ve maliyet
aşımlarını önleyerek
rekabet gücünüzü artırın.

Dinamik Yapı

Projelerinizi otomatik olarak
revize edin. Dinamik ve
etkileşimli tasarımların size
sağladığı esnekliği yaşayın.

Proje Kontrolleri
Proje üretim aşamasında
ağırlıklı olarak her işlemde
otomatik proje kontrollerini
kullanın

Kolay Kullanım

Sizler için bir çok detayı
düşündüğümüz menü yapısını
kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Netpro, karayolu, demiryolu, kavşak, tünel, gölet, baraj, taşkın koruma
gibi ulaştırma ve su yapıları projelerinizin tasarımı, saha aplikasyon
işlemleri, hafriyat, kesin hesap süreçleri ve iş sonu projelerinizi kolaylıkla
oluşturacağınız önemli yetenekler sunar.
Güncel versiyondaki çözümlerimiz ile çok daha verimli çalışarak,
üretkenliğinizi arttırmaya, maliyetleri düşürmenize, daha iyi planlamalar
yapmanıza, olası sorunların önceden önüne geçmeye, projelerde daha
fazla senaryoyu kontrol etmenize olanak sağlayan çok güçlü araçlar
sunuyoruz.

FARKLI STANDARTLARA GÖRE PROJE TASARIMI
AASHTO ve farklı standartlarda yatay ve düşey geometrilerinizi
hızlıca belirleyin. Çeşitli mevzuatlara göre proje tasarımı,
istediğiniz her türlü yeni mevzuatı kolayca ekleyin. İsterseniz
kullanıcı tanımlı olarak ilgili değerleri değiştirin, hesapları bu yeni
değerlere göre yenileyin.

OTOMATİK REVİZYONLAR & DİNAMİK YAPI İŞLEMLERİ
Netpro 9 ile projelerinizi dinamik yapıda hızlı şekilde revize
edebilirsiniz. Herhangi bir değişiklik ile daha önce oluşturduğunuz
tüm proje ve çıktı dosyalarınız otomatik olarak güncellenir.
Yatay&düşey güzergah, enkesit, dever, rakortman, kırmızı kot,
şev, plankote noktaları, duvar, tip kesit değişimleriniz gibi
yapılabilecek tüm değişiklikler sonrası;
projenizi, kübaj
değerlerinizi ve çıktılarınızı otomatik olarak güncelleyebilirsiniz

Yatay ve düşey güzergah tasarımlarında, some noktası koordinat
değişimi, silinmesi, yeni someler eklenmesi vb. güzergah
değişimlerinin sonuç planları otomatik olarak ekrana
çizilmektedir.
Yapılan kot okumaları sonrası tüm projenizi isterseniz otomatik
olarak revize ederek güncelleyebilirsiniz.

İsterseniz dinamik güncelleme sonrasında hangi raporların
otomatik olarak üretileceğini tanımlayabilirsiniz.

Görsel enkesit izleyicisi penceresini ayrı bir editör ve pencere
olarak açabilirsiniz. Bu sayede editörler arasında geçiş yapmak
zorunda kalmadan, projeyi ekran-kesitler-editörler üçgeninde,
highlight gösterimler ve tüm detaylarda takip edebileceksiniz

Tip kesit editöründe yapılan her değişiklik anlık olarak daha
kesitler üretilmeden izlenebilecek. Bu sayede nasıl kesitler
üretileceğini, daha kesit üretme aşamasında takip edebileceksiniz

EN UYGUN PROJENİZİ BELİRLEYİN
Aynı projenin farklı uygulamalarını dinamik yapıda üretin, bunları
istediğiniz kriterlere göre karşılaştırın, en uygun projeyi seçin.
Rekabet gücünüzü artırın.

FARKLI YAZILIMLAR İLE BİRLİKTE ÇALIŞIN
Projenizi farklı yazılımlara aktarın, farklı yazılımlardan gelen verileri
açın, projeye kaldığınız yerden devam edin, değiştirin, güncelleyin.

TEK BİR İŞLEM İLE APLİKASYONLARINIZI HAZIR HALE GETİRİN
Projenizi sahaya çok kolay aplike edin. Bunun için gereken tüm
araçları kullanın. Farklı ölçüm cihazlarına tek bir işlem ile projenin
aktarılması ve aplikasyon

KULLANIMA HAZIR ŞABLON KÜTÜPHANELER
Tüm aşamalarda hazır
Kütüphanenizi geliştirin.

şablon

kütüphaneleri

kullanın.

HACİM VE TÜM HAFRİYAT HESAPLAMALARINI HIZLICA
GERÇEKLEŞTİRİN
İstediğiniz herhangi yüzeyler arasındaki hacimleri hesaplayın,
brükner tanımlamalarını gerçekleştirin, sonuçları çeşitli
formatlardaki raporlara yazdırın

OTOMATİK PROJE KONTROLLERİ
Yeni proje tasarımı veya iş sonu projelerinizde güzergah tanımları,
tip kesitler, kübaj hesaplamaları gibi tüm ana geometriler ve
hesaplamalarda anlık kontrol işlemlerini kullanabilirsiniz.

DETAY KESİTLERİNİZİ OLUŞTURUN, KOLAYCA YÖNETİN
Birçok detayı içerisinde barındıracak şekilde arazi enkesitlerinizi
ve boykesitleri oluşturun. Tip kesitlerinizi üretin. Tip kesitleri
üretirken birbirleri ile ilişkili farklı güzergahlarınızdan özel kurallar
ile tip kesitler oluşturabilirsiniz. 3 boyutlu hesaplamalar ile
kazı/dolgu senaryolarını minimize ederek kırmızı kotlarınızı
otomatik olarak belirleyin. Betonarme veya taş duvar,
kafa/topuk hendekleri, korkuluk kesitleri, düşü olukları, sıyırma
ve diş kazıları gibi birçok detayda kesitleri tek bir işlemde
otomatik olarak üretin.
Oluşturduğunuz kesitleri yönetin, ister editörlerden ister CAD
ekranından düzenlemeler yapın. Özel sorgulamalar ile raporlar
alın.

OTOMATİK GÜZERGAH ANALİZİ
Herhangi bir projede 2 nokta arasında, belirlediğiniz eğimlere
göre, en az maliyetli güzergahınızı ve koridorlarınızı otomatik
olarak bulun,

GÜÇLÜ EDİTÖRLERİ KULLANIN
Proje tasarımı sırasında yatay, düşey ve tipkesitleri üretirken
karşılaşacağınız her türlü detay için geliştirilmiş güçlü editörleri
kullanın. Bu editörler ekran ile anlık olarak etkileşimli çalışıyor,
birbirleri ile veri alış-verişi yapabiliyor, farklı dosyalardan veri
alabiliyor, veri aktarabiliyor ve sizlere birçok ek yetenekler
sunuyor.

DRENAJ PROJELERİNİZ İÇİN EK YETENEKLER
Menfezlerinizi otomatik olarak boyutlandırabilir ve hidrolik sonuç
raporları alabilirsiniz.
Normal ve kritik akımın derinliği ve hızları, kritik eğim, hava payı
hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirilir. Kriterlere
uymayan boyutlara, hesaplama sırasında gerçekleştirilen
kontroller ile anlık olarak ulaşabilirsiniz.
Taşkın
koruma
tesislerinizi
de
otomatik
olarak
boyutlandırabilirsiniz.
İstediğiniz her türlü kesitte suyun akış yönlerini ortaya çıkartabilir,
suyun drene edilmesi için gereken yapıları otomatik olarak
belirleyebilirsiniz..
Netpro 9 & Nethydro iş birliği ile taşkın debilerini
Hesaplayabilirsiniz. Netpro 9 & Netpro Kanalize iş birliği ile boru
hatttı tasarımları, farklı yöntemler ile debi hesaplamaları ve
otomatik boru çapı hesabı gerçekleştirebilirsiniz.

KİLOMETRE EŞİTLİĞİ
Netpro 9 ile kilometre eşitlik tanımlarınızı oluşturabilir, mevcutta
bulunan veya yeni oluşturacağınız tüm proje dosyalarına
yansıtabilirsiniz. Artan veya azalan olarak tanımlayabileceğiniz
yeni kilometre değerlerinizi, kübaj editörü, kesit editörü, enkesit
çizimi, şevli kotlu plan, güzergah planı, görsel enkesit izleyicisi gibi
ilgili tüm editörlere yansıtabilirsiniz. İleri ve geri kilometre
değerlerini içeren “Km.Eşitlik Tablosu” alabilirsiniz.

3D YETENEKLERİ
Projeleri 3d ekranı ile kontrol edebilir, çeşitli geometrik sorgulamalar yapabilir ve olası senaryolar için
değişiklikler gerçekleştirebilirsiniz.
Enkesitler alabilirsiniz. Enkesitler istediği km.lerde 3D ekran üzerinden takip edebilirsiniz

Çizim ve sorgulamalar yapabilirsiniz.
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