
ELEKTRONİK ÜRÜN 
KATALOĞU

CAD Modelinden Çok Daha Fazlası
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İndirilen CAD Modellerinden 

yaklaşık olarak 87 % ‘si  

satın alınan ürünlere dönüşür.
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ÜrÜnÜnÜz İle İlgili Karar  
nasıl alınıyor?
İlk aşamada Mühendis vardır – Tek başına ürününüz ile ilgili kararı verir!

Mühendis 

Kullanacağı parçayı belirler. 
Ürününüz hakkındaki kararı 
etkiler.

satın alMacı  

Sizinle fiyat pazarlığı yapar ve 
siparişi verir.

Montajcı  

Ürününüzü kullanır.

Bileşen Müşterilerine Yönelik CADENAS Anketi 

3D CAD modelini indirilmeye 
hazır hale getirmesinden dolayı 
bir tedarikçiyi tercih eder misiniz?

3D CAD modelini indirdiğinizde, 
bu modeli CAD programınızda 
tercih eder misiniz?

Bir 3D CAD Modelini 
indirdiğinizde, bu bileşen daha 
sonra satın alınır mı?

Evet

HayırHayır

74,7 %
Evet

2,3 %Hayır Kararsız 

86,6 %
Evet

eCATALOGsolutions ile mühendisleri tasarım aşamaları sırasında en iyi şekilde destekleyin.

3MOTİVASYON



4 NEDEN ECATALOGSOLUTIONS?

eCaTalogsoluTıons – 
CaD MoDelinDen ÇoK Daha Fazlası

CADENAS eCATALOGsolutions üreticilerin teknik ürünlerinin oluşturulması ve elektronik CAD ürün kataloglarının dünya gene-
linde pazarlanması için bir çözümdür.  eCATALOGsolutions Merkezi Ürün Bilgi Sistemi olarak ürün verilerinin yönetimi, bakımı 
ve modifikasyonundan çok daha fazlasıdır.

eCATALOGsolutions Pazarlama yöntemlerinizde devrim yapar, Mühendisler ve Satın almacıların yapım ve edinim süreçlerinde 
yollarını genişletir, sayıca zengin dikey  Pazarlama kanalları sayesinde harika pazarlama fırsatları sunar. 

En Yenilikçi Teknolojiler
Sayfa 12

Ürün Konfigüratörü
Sayfa 8

Devrimci Baskı 
Katalog
Sayfa 16

Modüller ile Ölçüm-
lenebilir Çözüm
Sayfa 7

Akıllı 3-Boyutlu 
CAD Modelleri
Sayfa 10

Senaryolar
Sayfa 14
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Mobil Pazarlama
Sayfa 32

Hedef Kitle Karışımı
Sayfa 30

Satış İstatistikleri ve 
Analizleri
Sayfa 36

Fuar Eğlencesi
Sayfa 26

Pazar Alanları Üzerinden 
Dünya Çapında Pazarlama
Sayfa 28

ePRODUCTplacement ile  
Birden Fazla Yerde Bulunma
Sayfa 22

Akıllı Parçalar
Sayfa 18

Kurumsal Dizaynınız
Sayfa 20

Tecrübeli Danışmanlık
Sayfa 6
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sizi ve MÜşTerilerinizi TanıMaK İsTiyoruz

CADENAS 19 yıldan uzun bir süredir CATALOGsolutions 
teknolojisinin Elektronik Ürün Kataloglarıyla standartlarını 
oluşturmuştur. Uzun yıllara dayanan tecrübemizden ve başarı 
ile oluşturulan 600`den fazla ürün kataloğumuzdan Siz de 
kazançlı çıkın.  

Elektronik CAD Ürün Kataloğunuzu ihtiyaçlarınıza ve he-
def kitlenize en iyi hitap edebilecek şekilde oluşturabilecek 
danışmanlık hizmetimizle de damia yanınızdayız. Sizlerle bir-
likte detaylı bir listeyi birikimimizi de katarak oluşturup müşteri 
ve ilgililerinize en iyi 3-Boyutlu CAD Ürün Kataloğunu aktif 
olarak aktarmaktayız.  

Detaylandırılmış Proje Planı ve yoğun özenimiz; sizinle birlikte 
belirlediğimiz hedeflere tam olarak ulaşabilmeyi bize mümkün 
kılmaktadır. 

CADENAS tarafından organize edilen Tedarikçi ve Satın Almacı 
İş Çemberi, size genel Pazar taleplerini önceden belirlemek ve 
bu taleplere doğru tepkiyi verebilmek için yardımcı olmaktadır. 

“İnsanın iki gözü iki kulağı ama sadece bir dili vardır; demek ki 
İnsan gördüğünün ve duyduğunun yarısı kadar konuşmalıdır.”

MahatMa Gandhi

Yem Balığı yakalatmalı, 
Balıkçıyı değil!

TECRÜBELİ DANIŞMANLIK
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ÇözÜMÜMÜz Taleplerinizle 
BÜyÜyor

CADENAS`ın Elektronik Ürün Kataloğu eCATALOGsolutions,  
sizin talepleriniz ile birlikte gelişmekte olan bir çözümdür.

Modüler olarak yapılandırılan Sistem mevcut sistem kurgunuz ile 
bağlantı kurar ve farklı çıktı medyaları (CD-ROM, Web, PDF veya 
Baskı Katalog gibi) oluşturmanızı sağlar.

Hangi medyayı tercih ederseniz edin 3-Boyutlu Ürün Kataloğunuzu 
gerçekleştiriyoruz!

Web için DVD, PDF ya da Baskı formatındaki kataloğunuz

“CADENAS ile birlikte, Febro-
tec olarak en az çaba göste-
rerek maksimum pazarlama 
potansiyeline ulaşmamızı  
garanti eden pazarlama 
partnerimizi bulmuş olduk.”

JürGen Schlabach

CEO
Febrotec GmbH

Web

CD & DVD

Mobil uygulama

3B PDF sayfası

Baskı katalog

Ürün konfigüratörü

Akıllı CAD modelleri

Dikey pazarlar

Fuar aktivitesi

Sosyal medya

İstatistikler

eC
AT

AL
O

Gs
ol

ut
io

ns

ÖLÇÜMLENEBİLİR ҪÇÖZÜM
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Modern bir üreticinin giderek karmaşıklaşan ürünleri, ürün tercihlerinin mümkün olduğu kadar basitleştirilmesini gerektiriyor. 
CADENAS Elektronik Ürün Kataloğu ile ürünlerinizi tüm müşterileriniz için kolay anlaşılır yaparsınız. 

İnteraktif Ürün Konfigüratörü ve bir Yardımcı Sihirbaz ile eCATALOGsolutions sizi destekler. Tabii ki mevcut çözümlerinize ente-
grasyon da imkan dahilindedir.

ÜrÜnlerinizi MÜşTeriler  
İÇin anlaşılır KılMaK

Ürünleri basitçe seçerek monte etmek

Müşterileriniz Elektronik Ürün kataloglarınızın Sihirbazlarını kullanarak bileşenleriniz ile ilgili ön bilgilendirmelere sahip olmak 
zorunda kalmadan direk doğru parçayı bulur.

Buna ek olarak yer alan interaktif ürün konfigüratörü Müşterilerinize CAD yazılımı ve derinlemesine ürün bilgisi olmadan hatasız 
ürünler oluşturma olanağı sağlar. Böylece bileşenler bir yüzey üzerinde bir araya getirilerek ürün ağacına uygun 3-Boyutlu CAD 
geometrisi oluşturulmuş olur. 

Belirlenmiş kurallar ile yanlış kombinasyonlar önceden önlenir, bu şekilde istenmeyen sürprizlerin gelmesinden kaçınılmış olur. 
Bu özelliğin en önemli faydası mühendislerin inşa süreçlerinin  kolaylaştırılması ve bu sayede tasarım süreçlerinin kayda değer 
şekilde kısaltılmasıdır.

“Müşterilerimizden sadece olumlu geri 
bildirimler duyuyoruz. CADENAS’ın çözü-
mü ile birlikte dijital çağda ideal şekilde 
konumlanarak; müşterilerimize mümkün 
olan en iyi hizmeti sunmuş oluyoruz.”

Martin GeiGer 
Lineer Hareket Ürün Yöneticisi 
Schneider Electric Motion 
Almanya

KARMAŞIK ÜRÜNLERİ BASİTLEŞTİRMEK
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Başarılı Ürün Konfigüratörü Örnekleri

Festo Anonim Şirketi müşterilerine 2009 yılından beri Online ürün konfigüratörü sunmaktadır. Bu hizmet Festo bileşenlerinin 
kombine edilmesini ve buna bağlı 3-Boyutlu CAD geometrilerinin aktarılmasını mümkün kılmaktadır. Festo’nun ürünleri böylece 
müşteri ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilir ve sunulmaya hazır hale getirilir.

CADENAS ile Patent tuzağına düşmezsiniz!

CAD otomasyonu ile ürün konfigürasyonu deneyimi 12 Ekim 2005 ten itibaren EP 1251444 B1 Avrupa Patenti ile korunmaktadır. 
Patent sahibi Esslingen lokasyonundaki Festo AG & Co. şirketidir. CADENAS GmbH ve müşterileri bu patentteki ortak kullanım 
haklarına sahiptir.

Kapalı Değişkenler ile Online/Offline Ürün Konfigüratörü:

Açık Değişkenler ile Online/Offline Ürün Konfigüratörü:

DiJiTAL

GERÇEK

DiJiTAL

GERÇEK

 ÖNEMLİ

ÜRÜN KONFİGÜRATÖRÜ
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eCATALOGsolutions sayesinde mühendislerin ürün verilerinizi mümkün olan en iyi şekilde ve en az çabayla yapılarında 
kullanmalarını sağlarsınız. Bu ürün geliştirme aşamasında ürününüz ile ilgili kararı önemli ölçüde teşvik etmektedir. 

MÜhenDisler İÇin İDeal CaD Dosyaları

“ En sonunda CADENAS sayesinde piyasada 
yalın CAD geometrilerinin dışında kinematik 
fonksiyonları, çarpışma analizleri, merkez 
değişiklikleri vb. konuları birleştiren bir sistem 
sunulmuş oldu. ”

Volker Göbel

Genel Müdür
Andreas Maier GmbH & Co. KG

AKILLI PARÇALAR

Doğru CAD Formatı

Ürünleriniz Elektronik Ürün Kataloğu ile; doğal 3-Boyutlu 
CAD Modeli olarak 85’in üzerinde farklı veri formatı içe-
ren CAD sistemine  (örneğin CATIA®, NX™, Autodesk® 
Inventor®, SolidWorks®, Creo Parametric, AutoCAD® 
veya Solid Edge®) uyumlu olmuş olur. Tasarımda doğal 3B 
CAD Modellerinin kullanılması, Mühendislere konfor ve ürün 
geliştirme fonksiyonalitesi kazandırır.

Akıllı Bilgilere Sahip CAD Modelleri

Bir yapı parçasının geometrisi tasarım için tek başına yeterli 
değildir. Tasarım için CAD bileşenlerinin  MetaData / Üst Veri-
leri de en az o kadar kritiktir. eCATALOGsolutions ile Elektro-
nik Ürün Kataloğunuz yalın geometrilerin ötesine geçen akıllı 
fonksiyonlara sahip CAD modelleri içerir. Bu sayede Mühen-
disler hareket dizilerini mevcut CAD sistemlerinde test etme 
olanağını yakalamış olur. 
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Bir Parçayı Akıllı Yapan Şey Nedir?

3-B CAD Modellerini indirirken, 
CAD Formatınıza uygun modelleri 
mi tercih ediyorsunuz?
(Kaynak: CADENAS Anketi)

Parça uzunluğu/ derinliği ve diğer 
önemli bağlantı ölçüleri

Kinematik- Hareket Süreçleri Bilgisi

Renk

Doku
Ağırlık

Yoğunluk
Malzeme

Makine/Tesis Yapımındaki 
detaylandırma dereceleri

Vade Tarihi – Bileşenler 
aracılığı ile değişir

Teknik Dokümantasyon 
Hakkında Bilgiler

Bağlantı şemaları ve akış planları için 
semboller ve özellikler

EVET

HAYIR

80,9 %

19,1 %

Kararınızı hangi üründen yana verirdiniz? 

Desteklenen CAD Sistemleri

Daha birçok CAD Sistemi

1) Baskı Katalog / PDF 2) 2-Boyutlu Veriler 3) 3-B Veriler – Doğal Format 4) 3-B Veriler – Kendi Formatınız

Bir Baskı katalog veya PDF alır; 3-B CAD 
Modelini kendiniz oluşturmak zorunda 
kalırsınız.

2-B Geometrisi elinize geçer ve uğraşlarınız 
sonucu 3-B CAD Modeli inşa edersiniz.

Dönüştürmek zorunda olduğunuz, doğal 
formatındaki bir CAD Modelini alırsınız.

Kendi CAD Formatınızı alırsınız!
Mevcut CAD Sisteminizin içinde parçayı açar, 
çiziminizi hızlıca tamamlayabilirsiniz.

YÜKSEK HATA YÜZDESİ! YÜKSEK HATA YÜZDESİ! Sonuç 3-Boyutlu bir fotoğraftır!

Oluşturm
a: 

30 Dakika

Oluşturm
a: 

20 Dakika

Değiştirm
e:

12 Dakika
Hem

en
 

Kull
an

ım
 

AKILLI PARÇALAR
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Taklitçi değil Teknolojik Öncü olmak bizim yaşam tarzımızdır.

CADENAS Elektronik Ürün Kataloğu eCATALOGsolutions ile yenilikçi ve gelecek odaklı teknolojiye daima sahip olarak hep bir 
adım önde olun.

CADENAS İnovasyonlarının Web Teknolojisi Örnekleri

“Me Too” yerine İnovasyon

Canlı Destek
Müşterinin gereksinim duyduğu 
yardım gerçek zamanlı olarak Canlı 
Yardım Hattı ile sağlanabilir.

Kişisel Şema
3B CAD İndirme portallarınızın 
bireysel alanlarının düzenlenme-
sini, ayrıca renk düzenini kendiniz  
tanımlayın. Bunun dışında içeriklere 
ek sekmeler eklenebilir. 

Slayt
Bileşen üreticisi olarak Size özel Portalda bireysel gör-
sellerinizi entegre etme olanağını kullanın.

Kişisel Konfigürasyon
Değer aralıklarının tanımlanması 
aracılığı ile 3B CAD Modeli bireysel 
olarak çağırılabilir, öngörünümde 
test edilebilir ve sonradan direk 
olarak CAD Sistemine yüklenebilir. 

Senaryo
Tecrübelerden çıkarılan sonuç, 
uygulama örneklerinin mühendis-
lere bileşenleri hakkında sayısız 
tasarım fikri gösterdiği gerçeğidir. 
Bu durum; mühendisler arasında 
bilgi değiş tokuşunu teşvik eder ve 
onlara gelecekteki ürün gelişimleri 
ile ilgili değerli düşünme alanları 
açar.

EN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER
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“CADENAS günümüzde oyunu teknolojik oynuyor, ama 
aynı zamanda da Elektronik Ürün Kataloğu alanında  
dünya çapında lider rolünde.  Bu İş ortaklığının çerçevesinde tüm 
Autodesk müşterilerine en iyi koşulları sağladığımız için ve tasarım 
departmanımızın verimliliğini sürekli iyileştirmemizden dolayı çok 
mutlu ve iyimseriz. ”

burkhard hörniG

Pazarlama Çözümleri Yöneticisi
Autodesk GmbH

3B’de Geometrik Arama
Var olan bir CAD parçanızı yükley-
erek benzer bileşenleri içeren bir 
katalog bulursunuz. 

2B Çizime Göre Arama
Taslak çizimcinin yardımıyla ve 
bununla oluşturulan 2B basit çizimi 
ile benzer ve uyumlu bileşenlere 
göre Ürün kataloğu aranabilir.

Referans Kaynaklar
İndirme portalınızdaki ziyaretçilere 
satış ofislerinizin iletişim bilgilerini 
sunun.

3-Boyutlu Görünüm
3B CAD Modellerinin görünü-
mü farklı metotlar ile izlenebilir. 
Çizgi görünümüne ek olarak 
mühendisler; kenar görünümüne, 
yakınlaştırılan/uzaklaştırılan görünü-
me ve ayrıca gerçek bir 3B  
deneyimi için mavi/kırmızı 
tasarımına sahip olur. 

Google Gadgets & Feeds
CAD indirme portalı; döviz kuru 
hesaplayıcısı , ajanda ve benzeri 
Google Gadgetlerini ve ayrıca 
işletmenizin haberlerini Google 
Feedler ile entegre etme imkanı 
sağlar.

EN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER
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CADENAS PARTcommunity, mühendislerin birbirleriyle bilgilerini karşılıklı olarak değiş tokuş etmelerini sağlayan ve onlara 
çok sayıda üretici kataloğunu sunan mükemmel bir platformdur. Etkileşim grubundaki üyeler, 3B CAD kataloğunun içindeki 
bileşenlerin her birinin arasından ilginç olan senaryoları paylaşabilirler. 

Senaryo Nedir?

Senaryolar; 2B çizimler, 3B CAD mimarileri, fotoğraf veya 3B CAD İndirme portalı PARTcommunity videoları olarak gönderilen 
bileşenlerin uygulama örnekleridir.

Mühendis veya üreticiler tarafından yayınlanan uygulama örnekleri, hem üretici kataloğunun direk olarak ilgili yapı parçası olarak 
hem de “Senaryo Bilgisi” başlığı adı altında sergilenir. 

Senaryolardan Kimler Yararlanır?

www.partcommunity.com sitesinde yayınlanmış olan uygulama örnekleri üreticilere ve mühendislere olduğu gibi mühendislik 
hizmetlerine de büyük fayda sağlar  

MoTivasyonuMuz: DÜnyanın en BÜyÜK  
MÜhenDisliK ansiKlopeDisi olMaK!

M
ÜH

EN
DiSLiK HiZMETi

MÜHENDİSLER

ÜRET
iC

i

     Pratikteki örneklerden, ürünlerin nasıl ve nerede doğru bir 
şekilde kullanılacağı gibi değerli bilgiler elde edilir.

Cazip kazançlara sahip ilgi çekici fırsatlar, senaryoları 
yayınlamak için kişisel teşvikler sunar.

CAD indirme portalınızdaki 
uygulama örnekleri sayesin-
de müşterilerinizden ürün 
portföyünüzün iyileştirilmesi ile 
ilgili önerileri direk olarak elde 
edersiniz. 

     Ürünlerinizden hangi kullanım 
amaçları için yararlanılıyor ve hangileri 

size henüz tamamen yabancı?
 

 Hangi bileşenler sizin bileşenlerinizle 
kombinasyon halinde kullanılıyor; daha 

doğrusu burada kendinize ait bir çözüm 
geliştirilebilir mi?

     Senaryolar kendi mü-

hendislik bilgi birikimini 

geniş bir kitleye sunmak 

ve bununla birlikte 

mühendislik projeleri için 

kendini tavsiye etmek için 

ideal olasılığı sunar. 

SENARYOLAR 

SENARYO
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Mühendislik Yarışmaları: Dikkati çekmek & Menzilinizi genişletmek

Mühendislik Yarışması! Bileşenlerinizin nerelerde kullanıldığını bilmek istiyorsanız, o zaman bizimle kendi mühendislik yarışmanızı 
başlatın!

www.engineering-challenges.com adresinden CADENAS PARTcommunity kullanıcısı  olan üreticileri  ürünlerinin uygulama 
örneklerini yayınlamaları için onları yarışmalar ile teşvik ediyoruz. 

Bu görev tanımını siz belirlersiniz ve katılım zamanının sonunda en iyi uygulama örneğini cazip bir fiyatla ödüllendirirsiniz.  
CADENAS yarışmanın duyurusunu yayınlar ve PARTcommunity indirme portalı aracılığı ile kullanıcılarını aktif olarak teşvik eder.

SENARYO

Kendi yarışmanızı gerçekleştirmeniz için size memnuniyetle destek oluruz. Daha fazla ayrıntı için bizimle Marketing@cadenas.
de adresinden iletişim kurunuz. 

“CADENAS ile birlikte düzenlediğimiz yarışma tam 
bir başarıydı. Biz kendimiz bile bu kadar çok kullanım 
örneğinin bize gönderilmiş olmasına şaşırdık. Ganter 
için bu yarışma, ürünlerinin mühendisler tarafından 
geliştirilmeye devam ettirilmesi için komplike olmayan 
bir olanaktı.”

axel Weber 
Pazarlama Bölüm Başkanı 
Otto Ganter GmbH & Co. KG
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Basılmış kağıt katalogların müşteriyi ikna etme ve bağlama kalitesi açısından yeterli olmamasına ve dijital medyalara rağmenyine 
de göz ardı edilemez. Pazarlama karmasında önemli bir rol oynamaya devam eder.

Baskı Kataloğunuz için Devrimsel Çözüm

Şimdiye kadar bir Baskı Kataloğun meydana getirilmesi, klasik olarak bir medya ajansı üzerinden hayata geçirilen zaman harcayıcı 
ve maliyetleri artırıcı bir projeydi. Baskı katalog, CD ve İnternet kataloğu için ürün verileri bir merkezden idare edilemezdi, her 
ayrı medya kanalı ve her dil için ürün verilerinde yapılacak değişiklikler de ayrı ayrı olarak desteklenmek durumundaydı. 

eCATALOGsolutions ile birlikte tüm veriler merkezi bir veri bankasından idare edilir. Ürün verilerinde gerçekleşebilecek tüm 
değişiklikler de böylece otomatik olarak Baskı katalogda elde edilmiş olur; her baskıda ajans ile tekrar kararlaştırılmak ve anlaşmak 
zorunda kalınmaz. 

KesinliKle esKi MoDel Değil:
BasKı KaTaloğu MoDernleşir!

MODERN BASKI KATALOĞU
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eCATALOGsolutions ile Çapraz Medya Yayıncılığı

eCATALOGsolutions Adobe® InDesign® ve QuarkXPress® ile derin entegrasyonu mümkün kılar. Teknik ürün verilerinin  
merkezi veri tabanından otomatik olarak okunmasından, baskı kataloglarınızın şablonlarının oluşturulmasına kadar olan süreç nihai 
bazı rötuşlar gerektirir. Bu standartlaştırılan yöntem size her zaman güncel veri durumunu koruyan baskı kataloğunuzu oluşturma 
fırsatı sağlar. 

Baskı Kataloğunuz için Avantajları

 � Merkezi Veri bankası ve verilerin tüm medyalar ile geçişken kullanımı
 � Verilerin sadece tek bir gerekli merkezde korunması ve bakımı
 � Ek hata kaynaklarının dışarıda bırakılması 
 � Çeşitli dillerde çeşitli katalogların hızlıca oluşturulması
 � Baskı- ve Online katalog arasında bağlantı
 � Adobe Indesign ve QuarkXPress programlarına destek

Kırmızı/Mavi 
Görüntü ile Gerçek 
3B Efekti 

Döndürülebilen 3B 
Bileşenli PDF

Web sitenize direk 
geçiş için QR Kodu

İnteraktivite için 
Artırılmış Gerçeklik 
İşaretleyicisi

 � Ürün Videoları

 � 3B Modeller ile   

 Ürün Yerleşimi

Dönüştürülmüş 
Ürün Resimleri

CADENAS’ın Baskı kataloğu klasik, teknik ürün bilgilerinin yanında  
çeşitli yenilikçi işlevler ile geliştirilebilir:

MODERN BASKI KATALOĞU
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CADENAS’ın yenilikçi eCATALOGsolutions teknolojisiyle baskı kataloğunuz ile 3B CAD modeli arasındaki bağlantıyı kolayca 
sağlarsınız.

QR Kod – Bileşen üreticileri için mükemmelleştirilmiştir

Baskı kataloglarınızın ürün sayfalarının QR kodlar ile tamamlanması sayesinde müşterileriniz direk olarak doğru 3B CAD modeline 
erişir. Bu dolaysız ve hızlı geçiş; CADENAS tarafından yeni geliştirilmiş ve patent başvurusu yapılmış QR teknolojisi ile mümkün 
olur.

Bu QR Kod fonksiyonundan faydalanabilmek için müşterilerinizin Android ve iOS bilindik platformlarından CADENAS’ın ücretsiz 
mobil uygulamasını indirmeleri yeterlidir. 

Geçerli QR kodlarının okutulmasının ardından doğru bileşenler otomatik bir şekilde ve 3-Boyutlu olarak mobil cihazda belirir.
İndirme tuşuna tıklandığında 3B CAD modeli kullanıcı tarafından tercih edilen CAD formatında hemen E-mail yoluyla gönderilir.

aKıllı KaTaloglar: BasKı KaTaloglar 
DireK olaraK CaD MoDele

Müşterilerinize Faydaları:

 � Tüm Online katalog içinde yorucu olan  
 yön bulma çabalarına gerek kalmaz 

 � Manuel girişler sonucu muhtemel yanlış  
 CAD modellerinden kurtulunur. 

Bu yeniliğin patent başvurusu 
yapılmıştır ve böylece dünya çapındaki  
CADENAS müşterilerinin emrine ayrıcalıklı 
olarak sunulmuştur.

AKILLI KATALOGLAR
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Bileşenleri baskı katalogda aramak

Müşteriniz, tasarımı için uygun bir yapı parçasını sizin 
baskı kataloğunuzda araştırır. Bulmasının ardından ise, 
tüm Online kataloğunuzu tıklayıp seçilen bileşenin 3B 
CAD modeline zorlukla erişmeye çalışmak zorundadır. 

Halbuki sizin baskı kataloğunuz; CADENAS tarafından 
geliştirilmiş ve alt bağlantılarında elektronik CAD ürün 
kataloğunuzu barındıran QR Kodlarını içerir.

Qr kodunu taramak

CADENAS’ın ücretsiz 3B CAD modelleri mobil 
uygulamasının yüklü olduğu bir akıllı telefon veya tablet ile 
müşteriniz QR kodu tarar. 

3B cad Modelini kontrol etmek ve e-mail  
ile göndermek

Bileşenin 3B CAD modeli direk olarak ekranda gösterilir ve 
ihtiyaca bağlı olarak tekrar gözden geçirilebilir. 

Müşteriniz indirme tuşuna tıklayıp tercih ettiği CAD 
formatındaki CAD modelini direk olarak arka planda yer 
alan e-mail adresine gönderterek alır ve böylece kendi 
tasarımına ekleyebilir.

1

2

3

Müşterilerinizin Konforu İçin: 3 Adımda CAD Modele

eCATALOGsolutions ile baskı katalogdan elektronik ürün kataloğunuzun dijital bileşenlerine uzanan bir köprü kurarsınız. Mühen-
disler ve satın almacılar böylece hızlı ve dolambaçsız olarak ürünlerinizin 3B CAD modellerine erişirler: 

Sadece 5  
saniyede

K
A

Ğ
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T
A

N
D

iJi
T

A
LE

AKILLI KATALOGLAR
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“CADENAS teknolojisinin mükemmel entegrasyon yeteneği 
sayesinde ürün kataloğumuz, kurumsal tasarım dikkate alınarak 
internette gömülü olarak sergileniyor.”

JürGen herr

Proje Yöneticisi
Festo AG & Co. KG

KURUMSAL TASARIM
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CADENAS eCATALOGsolutions ile kurumsal tasarımınız aynen muhafaza edilir. Müşterilerinize nasıl hitap etmek isterseniz  
sunumunuzu o şekilde gerçekleştiririz. 

Mevcut kurumsal tasarıma eCATALOGsolutions çözümünün sorunsuz şekilde entegre 
edilmesinin örneği

KuruMsal TasarıM Bir ÇoK yÜze sahipTir

3B CAD Portalının Kurumsal Dizayna Kusursuz Entegrasyonu

Ürün konfigüratörünün kurumsal tasarıma kusursuz entegrasyonu

3B CAD PORTALI 

ÜRÜN KONFİGÜRATÖRÜ MÜŞTERİNİN WEB SAYFASI

MÜŞTERİNİN WEB SAYFASI

KURUMSAL TASARIM
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Auftrag gegen den  

Mitbewerber  
verloren,  

obwohl Ihr Produkt 
das bessere ist?

EPRODUCTPLACEMENT

Sipariş verilirken  
gözden kaçırılma

ve rakiplerin tercih 
edilmesi ihtimali?
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Ürününüzün fiyat açısından ucuz olmasının yanında aynı zamanda müşterinin isteklerine daha uygun olmasına rağmen, hangi sıklıkla  
rakiplerinizin arkasından eliniz boş olarak baka kalıyorsunuz? Pazarlama ve Satış, yalnızca doğru ürünü doğru zamanda doğru 
yerde ve doğru kişiye sunmanız durumunda verimli olabilir.  

Bizim için ePRODUCTplacement kavramının arkasında yatan filozofi,  çevrim dışı veya çevrim içi fark etmeksizin ürünlerinizin 
mühendisler tarafından her ortamda ulaşılabilir olmasını mümkün kılmaktır. 

Bu şekilde de bulunabilirsiniz !

CADENAS’ın yenilikçi fonksiyonları ile, Elektronik 
CAD ürün kataloğunuzdaki ürünlerinizin mühen-
disler tarafından da bulunmasını sağlama alıyoruz. 

Birçok ziyaretçi tahminen arama motorları 
vasıtasıyla ürünleriniz ile ilgileniyor. Arama motorları 
arasında daha iyi bir konuma ulaşabilmek için  
sadece sayfanızın içeriği değil, bunun yanında “Am-
balaj” da önemli bir rol oynamaktadır.  

Bu nedenle Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) için özgün olarak yazılmış ve özel olarak markası/ismi ek olarak 
isimlendirilmiş bir Domain, arama motorlarının hesaplanabilir bilgilere ihtiyaçlarının olması ve şifreli işaretlerle bir şey 
yapamamasından dolayı kritik bir rol oynamaktadır. 

Sadece CADENAS’ta Elektronik Ürün Kataloğunuz konuşan bir URL ile oluşturulur. Böylece artık indirme portalınız  
arama motorları için formdadır. 

EPRODUCTPLACEMENT

epr DuCTplaCeMenT (eleKTronıK ÜrÜn 
yerleşTirMe) ÜrÜnlerinizi spoT  
ışığına Doğru Taşır
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Doğru an için...

Mühendis çizimi için belirli bir bileşene ihtiyaç doğar ve bu sebeple CADENAS’ın 
3B CAD İndirme Portalı üzerindeki eşleşen parçayı arar. 

Mühendis ona neyin lazım olduğunu bilir, işte siz ürününüz ile o anda orada olmak 
zorundasınız. Eğer CAD indirme portallarındaki arama sonuçlarında en yukarıda 
çıkarsanız sizin için iyi olur. Aksi durumda mühendis rakibinizin ürünlerini seçebilir.

CADENAS size içerik hassasiyetine sahip bir Banner ile daha emin olma 
olanağı sunar. Size has arama terimlerinizi belirlersiniz ve bu terimlerle yapılan 
aramalarda Banneriniz arama sonuçlarında yer alır. 

Tüm dillerde arama – kelime kullanmadan

Mühendisler ve Satın almacılar ne aradıklarını bilirler, ancak genelde bunun nasıl 
tanımlandığını bilmezler. Bizim iddiamız; mühendis ve satın almacıları makale 
yazdırtmadan da hızlıca hedefe doğru ulaştırmaktır. 

Çizim yaparak bulmak da yardımcı bir fonksiyondur. CADENAS 
tarafından geliştirilmiş olan çizim aracı, CAD sistemi olmadan basit bir 2-Boyutlu 
çizim ile aranan bileşeni elde etmeyi mümkün kılar... Arama sonuç listesi çizilen 
yapı parçasına benzer ürünleri getirir. Buna alternatif olarak arama, bir fotoğraf ile 
de yapılabilir.

Rakiplerinizden müşterileri yürütün

CADENAS’ın geometrik benzerlik araması GEOsearch yardımıyla  
mühendisler, bileşen üreticilerinin kullanılabilir ürün kataloglarında geometrik  
olarak benzer parçalarını kolayca aratabilir. 

Bununla birlikte CAD verileri yazılımın içindeki mevcut hazır bileşenlere yük-
lenir. Sistem daha sonra bu bileşenlere geometrik olarak benzer bileşenlerin 
kataloglarını arar. 

EPRODUCTPLACEMENT
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Biz ayartırız, siz satarsınız

CADENAS eCATALOGsolutions ile müşterilerinizin işlerinizi 
en iyi şekilde destekleyen bilgileri bulmalarını kolaylaştırmış 
olursunuz. 

İnteraktif sözlük ile tüm önemli ürün bilgilerini sizler için 
kolay anlaşılabilir hale getiriyoruz

Bileşenlerinizi montaj ve işlev bilgileri ile zenginleştirin, kullanım 
örnekleri verin, güncel web sayfalarına link atın veya mevcut 
yedek parçalara yönlendirin 

Önemli ürün detaylarının görsel olarak yayınlanmasını sağlayan 
Elektronik Ürün Kataloglarınız ile birlikte; Mühendisi mümkün 
olan en iyi şekilde desteklersiniz. Bu durum mühendisin sizin 
ürününüzü seçmesini kolaylaştırır

Kağıt ve Dijital arasındaki köprü

Sektörel dergilerde klasik reklamlardan vazgeçmek istemeyen 
işletmeler için CADENAS, yenilikçi yöntemlerle okurun dik-
katini üzerine çekecek özel eylemler hazırlar. 

Soldaki örnek  :K CAD CAM dergisinin ilavesini göstermekte-
dir. 3-Boyutlu gözlükler ve kitapçık; CADENAS, yayıncı ve bazı 
eCATALOGsolutions müşterileri ile ortaklaşa çalışma sayesinde 
oluşturulmuştur

EPRODUCTPLACEMENT
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“Afag yeniliklerinin özel olarak 3-Boyutlu ve Artırılmış Gerçe-
klik ile sergilenmesi sayesinde Afag; hem ürünlerinin kalitesi 
hem de en yeni bilgisayar teknolojileri ile kullanıma uygunluğu 
konularında lider olduğunu etkileyici şekilde göstermiştir.”

Marc ZinGG

CEO
Afag Automation AG, İsviçre

Zweifarbig: 
R ot P antone 186C
S chwarz

eCATALOGsolutions  
Fuar ziyaretçilerinin 

dikkatini çekerek onları 
cezbedecek birçok atraksiyon 

sunmaktadır!

FUAR ETKİNLİĞİ
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Daha Fazla İlgi İÇin yeniliKÇi Fuar sTraTejisi
Günümüz bilgi çağında sürekli olarak reklam yağmuruna maruz kalırız. Bu nedenle şirketler için en büyük ihtiyaç, mümkün olan 
en az rahatsızlığı verererek reklam bilgilerinin müşteri ve ilgililere ulaşma sürecini yönetmek ve bu şekilde kalıcı reklam etkisini 
elde etmektir. 

CADENAS’a ait Elektronik Ürün Kataloğu, fuar katılımınızda unutulmayacak bir deneyim yaşamanız konusunda sizi destekler.  

Ve Fuar katılımınız şu şekilde çalışır:

2

4

3

1
konuşmaya giriş  
CAD Modellerinizin Wii kumandası ile elinizden yönetilmesi ve fuar standınızda konum-
landırılan monitörden ürünlerinizi sanal olarak 3-Boyutlu şekilde gösterirsiniz. Geçip giden fuar 
ziyaretçileri merakla standınızda dururlar. İlgisi çekilmiş ziyaretçilerin ellerine 3-Boyutlu CAD 
Modellerinizin kontrolünü böylece bırakmış olursunuz. Böylece fuar standınıza ilgi çekmekle 
kalmaz, aynı zamanda farklılaştırılmış bir satış konuşmasına giriş yapmayı başarırsınız. 

eğlenceli Bilgi ile büyülemek 
Ürünlerinizi sadece bilgilendirici olarak değil, aynı zamanda da eğlendirerek sunmanız için 
potansiyel müşterilerinize 3-Boyutlu gözlüklerimizden verin. Gerçeğe uygun, neredeyse 
elle tutulabilir ürün görünümleri; ziyaretçilerinizi tamamen büyüleyecektir. Promosyon olarak 
verilecek 3-Boyutlu gözlüğün üzerinde yazan internet adresi, fuar sonrasında da web sitenizde-
ki 3-Boyutlu CAD Ürün Kataloğuna olacak yönlendirmeye imkan sağlayacaktır.

gecikMe olMadan takip  
Fuar ziyaretçilerini hali hazırda büyülemeyi başardınız. Şimdi artık ürünleriniz ile birlikte akılda 
kalmalısınız. Potansiyel müşterilerinize dijital 3B CAD Kataloğunuza erişmenin ne kadar  
kolay olduğunu gösterirsiniz. Ürünlerinizin üzerindeki QR (Hızlı Cevap) Kodu ve bir akıllı  
telefon sayesinde ziyaretçilerinizi bileşenlerinize ulaştırmanın en hızlı yolu için yönlendirirsiniz. 
Bir kartvizit veya E-Mail adresi rica edin ve mobil aramanın sonucunda gelen Elektronik Ürün 
Kataloğunuza ait linki ilgilinin E-Mail adresine direk olarak gönderin. 

kağıt ile dijital arasındaki köprü

Geleneksel ürün broşürleri günümüzde neredeyse hiç ilgi çekmemektedir. Bu nedenle fuar 
ziyaretçilerinizi her birini sanal gerçekliğin derinliğine bırakan Artırılmış gerçekliğe sahip  
yenilikçi ürün broşürü ile ikna edersiniz. Broşürünüzü; bunun için gerekli işaretleyici noktalarla 
donatılmış ve üst üste bindirilen 3B CAD Modellerle desteklenen Artırılmış gerçeklik cezbettirir. 

FUAR ETKİNLİĞİ
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Dikey pazarlarımız 3B CAD Modelleriniz için  

7.000.000
Mühendis ve Satın Almacı

dan oluşan bir  potansiyel sunmaktadır.

“Mühendislerin çalışma stilleri son 
yıllarda önemli ölçüde değişikliğe 
uğramıştır. Bugünlerde ürünlerin 
CAD Modellerinin indirilmek üze-
re Online portallar üzerinden teklif 
edilmesi ve müşteriler tarafından 
indirilmesi gayet normaldir. ”

Martin GeiGer 
Linear Motion Ürün Yöneticisi 
Schneider Electric Motion 
Almanya

DİKEY PAZARLAR
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Kendiniz test edin:

1. Akıllı telefonunuz ile QR Kodunu 
fotoğraflayın veya direk aşağıdaki linke girin: 
www.partcommunity.com/calculator 

2. Hedef kitlenizi seçin ve potansiyeli 
hesaplattırın.

Pazarlama potansiyelinizi maksimum seviyeye getirin!

Elektronik CAD Ürün Kataloğunuz için bir çarpan olan Multiplikator, çok sayıdaki dikey pazarlarımızdır. 

Çünkü: Yeni müşteriler kazanmak ve reklam başarısını artırabilmek için, kataloğunuzda bulunan online pazarların sayısı önemli-
dir. CADENAS ile 50’den fazla dikey pazarda, portallerde ve sosyal medya ortamlarında temsil ediliyorsunuz. Elektronik ürün 
kataloğunuz bu şekilde 100.000’den fazla firmada 6.000.000’dan fazla mühendis ve satın almacıya ulaşıyor.

60’den fazla dikey pazardan alıntı

Potansiyelinizi hesaplayın!

Sizlere kaç mühendisin sizin ürünlerinizi satın almaya karar verebileceğini gösteriyoruz! 

TanınMış pazarlarDa 
DÜnya ÇapınDa pazarlaMa

... und viele weitere

DİKEY PAZARLAR
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Her müşteri farklı ve benzersizdir ve kendisine de o şekilde davranılmasını ister. O yüzden firmanın başarısının anahtarı, Pazar 
bölümlendirmesi ve ilgili müşterilerin gereksinimlerini göz önünde bulundurmaktır.

Esas olan doğru karışımdır!

Farklı hedef grupları uygun iletişim araçları ve etkin dağıtım kanallarına ihtiyaç duyar. Amaç, daha etkin ve verimli müşterilere hitap 
etmek ve onlara kendi müşteri değerlerine uygun şekilde davranmaktır. İşletmenizin uzun dönemli başarısını garanti ettiren tek 
şey ise; kitle müşterileriniz ile birinci sınıf müşterilerinizin doğru karışımıdır.

eCATALOGsolutions – Her hedef grubu için en iyi reçete

CADENAS eCATALOGsolutions ile aynı anda farklı hedef gruplarına hitap eder ve böylece tüm piyasayı ele geçirirsiniz. 

CADENAS eCATALOGsolutions Elektronik Ürün Kataloğunuzu merkezi iletişim kanalı haline getiriyor. Kapsamlı ya da hedefe 
yönelik olsun CADENAS’ın eCATALOGsolutions’u  ile Elektronik Ürün Kataloğunuz, küçük tasarım ofislerinin yanı sıra ünlü üre-
ticilerin makine mühendislerinin, elektrik mühendislerinin, otomotiv  ve sanayi tesislerinin ihtiyacını karşılayacaktır. 

KarışTırın

“Biz CADENAS’ı mühendislerin bizi dünya 
çapında temsil etme olasılığını gördüğümüz için 
seçtik. ”

John bubnikoVich

Global Pazarlama & Bölümlendirme  
Stratejisi Müdürü
DE-STA-CO Industries Inc.

TÜM HEDEF KİTLEYE HİTAP ETME
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Her iki hedef gruba bu şekilde 100% ulaşırsınız

AKILLI PARÇA YÖNETiMi

Üretici

Müşteri
 (Merkezi Satın alma)

Envanter yönetimi

Mühendis 2

Mühendis 1

Mühendis 3

Mühendis 4

WEB PLATFORMU

Üretici

İndirme

Müşteri
(Bireysel Mühendis)

Satın alma

Envanter 
yönetimi engeli

Büyük Müşteriler için Akıllı Parça Yönetimi

Tedarik hacmi çok yüksek uluslararası makina ve tesis üreti-
cilerinin çoğunlukla standartlaşmış üretim ve tedarik süreç-
leri vardır. Bu firmalar, süreci en iyi şekilde uygulamaya  
koyabilmek için CADENAS Akıllı Parça Yönetimi çözümü olan 
PARTsolutions’dan faydalanıyorlar. 

Elektronik ürün kataloğunuz yardımıyla ürünleriniz, doğrudan 
Akıllı Parça Yönetimi PARTsolutions’a ve böylece uluslararası 
büyük ölçekli işletmelere entegre edilir.

Mühendislik Ofisleri için Web Platformu

CAD indirme portalleri ağırlıklı olarak mühendislik ofislerin-
de,  ama genelde sadece ulusal alanda çalışan ve daha çok  
düşük tedarik hacmi olan çok sayıda orta ölçekli firmalarda da 
kullanılıyor. Tüm tasarım ve alışveriş işlemleri buralarda genel-
likle manuel yapılıyor. Bu kullanıcıların ihtiyaçlarını Online  3D 
CAD modelleri  karşılamaktadır. 

eCATALOGsolutions sayesinde ürünleriniz  çok sayıdaki CAD 
indirme portalinde temsil ediliyor olacak.  

MaKıne MÜhenDıslığı  aMBalaj & gıDa  KağıT & BasKı Tesıs ÜreTıMı  ÜreTıM aleTlerı  

enerjı geMıCılıK oToMoTıv oeM & oToMoTıv Tıer1  TÜKeTıCı eleKTronığı  

MoTor & şanzıMan asKerı  havaCılıK  aleT & eDavaT   DeMıryolu

eCATALOGsolutions ile ulaştığınız sektörler:

TÜM HEDEF KİTLEYE HİTAP ETME
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MoBil pazarlaMa İle geleCeğe hazır olMa

Mobil İnternet Kullanıcısı ile Masaüstü  
İnternet Kullanıcısı Arasındaki 
Karşılaştırma

Çok sayıda araştırmada da öngörüldüğü gibi Mobil pazar-
lama, önümüzdeki yıllarda Pazarlama Karışımı’nın sadece 
yan değil aynı zamanda ana unsuru haline gelecektir.

Tahminen 2014 yılında mobil internet kullanımı geleneksel 
internet kullanımını sollayacaktır.

CADENAS yeni trendleri sizin için erkenden izliyor. 
İşletmenizin geleceğe bugünden hazır olması amacıyla  
CADENAS mobil pazarlama faaliyetleriniz için mobil uygu-
lamalar (Apps) geliştiriyor.

Trend Teknolojiler

CADENAS Uygulamaları mobil işletim sistemleri  
Android™, İOS ve Windows Phone için planlanmıştır.  
CADENAS böylece mobil cihazlar için geleceğe dönük ve 
mobil cihazlar için en önemli teknolojilere sahip uygulama-
lar geliştiriyor. 

Sanal ve gerçek dünya arasındaki duvarın gün geçtikçe erimesi,  akıllı telefon ve tablet bilgisayarların gittikçe yayılması sayesin-
de Mobil pazarlama kendini büyüme trendinde bulmuştur. Daha bugün bile, dünyada internet bağlantısı yerine cep telefonu 
sözleşmesi bulunan çok insan vardır.

MOBİL PAZARLAMA
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CADENAS’ın kişiselleştirilmiş eCATALOGsolutions uygulaması ile müşteriler ve potansiyeller Elektronik CAD Ürün Kataloğunuzda 
bileşenleri mobil olarak arayabilir ve bunları kolayca konfigüre edebilir. 

Satış departmanınız da kişiselleştirilmiş bir mobil uygulamadan kazanç sağlar. Ürünlerinizin tüm teknik bilgilerine mobil olarak 
erişim, müşteriyle beraber tasarım görevinin çözümü için en iyi bileşene ulaşmayı mümkün kılar. 

 

MÜhenDisler, saTın alMaCılar ve saTış  
DeparTManınDaKiler İÇin MoBil uygulaMa

Kişiselleştirilmiş Mobil Uygulamanızın 
İçerebileceği Örnek İşlevler:

Sorgu 
Teklif talebi istemek

Referans imkanları
Satış bayilerinin adres ve iletişim bilgileri

Destek
ve ürünler hakkındaki sorular için destek

Ürün konfigüratörü
Bileşenleri hatasız birleştirmek ve uygun 3B CAD geometrilerini oluşturmak

3B CAD modelleri
Tüm katalogda arama yapmak 

Çizerek aramak
Bileşenleri 2B çizimler aracılığı ile bulmak

Metin ile ürün aramak
Yabancı dil desteği ve alternatif arama sonucu tavsiyelerine sahip   
tam metin arama motoru

Haberler
Ürünler hakkında güncel haberler

Ürün bilgileri
Her bir bileşenin detayları ve resimleri

Artırılmış gerçeklik
Mühendisleri artırılmış gerçeklik dünyasına dalmaya bırakmak

Uygulama örnekleri
Bileşen senaryolarını akıllı telefon aracılığı ile göndermek

MOBİL PAZARLAMA
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KişiselleşTirilMiş MoBil  
uygulaMa gelişTirMeleri
3B CAD modelleri için geliştirilmiş mobil uygulamanın modern mimarisi sayesinde uygulamanız, isteklerinize göre kişiselleştirilebilir. 
Çok sayıdaki eCATALOGsolutions müşterisi hali hazırda ürünlerini CADENAS’ın kişiselleştirilmiş mobil uygulaması üzerinden 
pazarlıyor.

Klasik ve Online iletişim yöntemlerinizi mobil aktiviteler ile geliştirin!

Zweifarbig: 
R ot P antone 186C
S chwarz

MOBİL PAZARLAMA
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uygulaManız İÇin MÜKeMMelleşTirilMiş TeMel 
TeKnoloji

Sektörel dergi: Elektrotechnik

CADENAS’ın uygulaması, “Uygulama otomasyonu ödülleri” alanında elektrotechnik  
dergisi tarafından Teknik kategoride ödüle layık görülmüştür.

Sektörel dergi: Desktop Engineering 

Mühendislere hitap eden ve İngilizce çıkarılan Desktop Engi-
neering adlı dergi, 3B CAD modelleri uygulamamızı haftanın 
en iyisi olarak seçmiştir.

Web istatistiği apptrace.com

3B CAD modelleri için olan uygulama kataloglar kategoris-
inde Almanya’da 15.ci Dünya’da ise 18.699.’cu en sevilen 
IOS uygulaması olarak listelenmiştir. CADENAS’ın uygulaması 
apptrace.com sitesindeki yaklaşık 1 milyon uygulama içinde ilk 
%9’un içinde yer almaktadır.

Kişiselleştirilmiş CADENAS uygulaması ile rakiplerinizin 
bir adım önüne nasıl geçeceğiniz ile ilgili daha fazla detayı 
broşürümüzde bulabilirsiniz.

Mobil Uygulama İle İlgili Daha Fazla Detay

Broşüre ulaşmak için linkiniz
www.cadenas.de/mobiles-marketing

CADENAS’ın kişiselleştirilmiş 3B CAD model uygulamasının temel teknolojisi misliyle takdir görmeye devam etmektedir.
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“CADENAS eCATALOGsolutions ile   
teklif taleplerimizi yaklaşık olarak

%80 
yükselttik.”

Steve Gilliom

Bilgi İşlem Direktörü
PHD, Inc.

SATIŞ SÜRECİNİ İYİLEŞTİRMEK
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“CADENAS ile birlikte CAD Kataloğumuzu 
yayınladığımızdan beri, indirilme sayılarında 10 
katlık bir artış tespit ettik. ”

anthony Padalino 
Global Pazar Analisti
D-M-E Company LLC

CADENAS eCATALOGsolutions tarafından sağlanan ista-
tistik ve analiz araçları müşterilerinizin demografilerinin 
görünürlüğünü sağlar.

 � „Hangi ürünler hangi pazarlarda gelişmektedir?
 � „Ürünlerimin yaşam döngüsü ne şekilde değişmektedir?
 � „Pazarlama faaliyetlerim satışa ne derece etki etmektedir?
 � „Şirketim için hangi pazarlar güçlüdür / zayıftır?
 � „Yarın ne sipariş edilebilir? 
 � „Depolama nasıl optimize edilebilir?
 � „En yüksek potansiyel müşteri yoğunluğu nerededir?
 � „Satış ekibinin müşteri ziyareti sayısını en yükseğe çıkarmak için  

 iş seyahatleri nasıl optimize edilebilir?

saTış sÜreCini KonTrol eTMeK ve İşleTMe 
Başarısını arTırMaK

Talep edilen İlk 10 ÜrÜnÜlkelere Göre ÜrÜn SorGuSu

GooGle earth İle  
GörÜntÜlenen talepler

Talep ed ilen ÜrÜnlere  
olan eğ il im Graf iğ i

Felsefemiz sadece her hangi bir istatistik oluşturmak değildir. 
Biz ekonomik olarak değerli analizler ve bilgiler sağlarız.

SATIŞ SÜRECİNİ İYİLEŞTİRMEK
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sÜrDÜrÜleBilir ve Başarılı MÜşTeri saDaKaTi

Bizim için müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz etmek, anlamak ve onlara en iyi şekilde hizmet vermek önemlidir. Yatırımınızı ve 
gelecek için çalışmanızı korumayı görevimiz olarak görüyoruz.

Bu rakamsal gerçekler bizi anlatır:

 �  Dünya genelinde 300’ün üzerinde adanmış çalışan 

 �  Makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, mimari ve 
  gemi inşaat alanlarındaki deneyimlerimizi de kapsayan  
  600 Ürün kataloğu

 �  Yaklaşık olarak 25.000 şirketten 450.000 Parça Yönetimi  
  kullanıcısı ürün kataloğunuzu ERP/PLM/CAD sistemlerine  
  entegre şekilde kullanabilir

 �  Yaklaşık 50 dikey pazardaki 700.000 Web kullanıcısı 
  müşteriniz olabilir

 �  Yıllık 72.000.000 parça indirme sayısı ve portalımız  
  üzerinden yılda yaklaşık olarak 500 milyon sayfa gösterimi

Zweifarbig: 
R ot P antone 186C
S chwarz
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CADENAS – KÜRESEL TEDARİKÇİ
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CaDenas gMBh
sTanDarTları ayarlayın
CADENAS Akıllı Parça Yönetimi ve Parça Azaltımı (PARTsolutions) ile Elektronik Ürün Kataloğu (eCATALOGsolutions) 
alanlarında lider yazılım geliştiricisidir.

Şirket özelleştirilmiş yazılım çözümleri sayesinde bileşen üreticileri ve onların ürünleri ile satın 
almacılar arasında bir bağ oluşturur. 

CADENAS (İspanyolca anlamı: Süreç zincirleri) 1992 yılından bu yana 14 uluslararası 
lokasyondaki 300 çalışanı ile Başarı, Yaratıcılık, Danışmanlık ve Süreç iyileştirme 
kavramlarının hakkını vermek için çalışmaktadır. 

CADENAS ileri görüşlülük ve yönlendirme rollerine sahiptir, zaten bir 
çok önemli yeniliği ve trendi de uygulamaya koymuştur. 
 
Bu yeniliklerden başlıcaları şunlardır:

 � 3B CAD modelleri mobil uygulaması

 � Akıllı Katalog – Baskı katalog dijitalleşir

 � CAD modellerinin sunulması için 3B gözlüklerin kullanımı

 � Artırılmış gerçeklik teknolojisi desteği

 � ePRODUCTplacement – Doğru zamanda doğru parçayı doğru kişiye hazır etmek 

 � Doğal & akıllı parçalar

 � Çizim teknolojisine sahip, açık web platformu

 � RFP (Teklif talebi) ile satın alma sürecine sorunsuz geçiş

 � Mühendislik bilgi veri bankası

Güncel yeniliklerin yanı sıra şirketimiz hakkında daha fazla bilgiyi www.cadenas.de internet 
sayfamızda bulabilirsiniz.

CADENAS GMBH
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CADENAS Yazılım Hizmetleri Türkiye
Muhtar Mehmet Özen Sk. No:7/3 Icadiye
34674 Üsküdar - Istanbul, Türkiye
Tel.: + 90 (0) 216 695 24 01
Fax: + 49 (0) 821 2 58 58 0-999
E-Mail: A.Terzi@cadenas.de
www.cadenas.de/tr

CADENAS Grubu Dünya Geneli: 
Almanya Tel.: +49 (0) 821 2 58 58 0 - 0 
Avusturya Tel.: +43 (0) 664 24 52 713
İtalya Tel.: +39 (0) 51 04 16 776 
Fransa Tel.: +33 (0) 4 74 55 26 96
İspanya Tel.: +34 (0) 932 74 95 40
İngiltere Tel.: +44 (0) 7949 69 67 51

ABD Tel.: +1 (513) 453 - 04 53
Hırvatistan Tel.: +385 (0) 35 63 82 25
Güney Kore  Tel.: + 82 505 936 - 93 60
Japonya Tel.: +81 - 3 - 59 61 - 50 31
Çin Tel.: +86 (0) 21 63 55 13 18

CADENAS Birleştirir
Bileşen üreticileri ve 

tedarikçilerini 
sektör ile!

     Benzerlik Araması

 Akıllı Parça Yönetimi

 Satın Alma Mühendisliği Konsepti

 Tedarikçi Portalı

Kullanılabilir CAD geometrilerini akıllı yoldan bulmak 
ve yarı otomatik şekilde sınıflandırmak.

CADENAS Çözümleri
Endüstriyel bileşen müşterileri için

Satın alma ile Mühendislik 
arasındaki iş birliğini 

optimize eder.

Dış tedarikçilerle iletişimi kuvvetlen-
diren platform.

Mühendisler ve satın almacılar için standart, tedarik edilen 
ve firmanın kendi ürettiği parçaların sürdürülebilir maliyet-
lerini azaltmak.

CADENAS Çözümleri Bileşen 
üreticileri & tedarikçileri için

Elektronik CAD Ürün Kataloglarının 
oluşturulması ve pazarlanması için geliştiril-
miş yazılım çözümü.

Elektronik CAD Ürün Kataloğunuz için çok sayıda 
çevrimiçi pazar.

 Elektronik Ürün Kataloğu

 Dikey Pazarlar


