Mühendisler, GCT konnektörlerinin gerekli 3B modellerini
saniye h?z?nda al?yor
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CADENAS teknolojisi destekli yeni ürün katalo?u, mü?teri hizmetlerini
optimize ediyor

GCT fi?li tasar?m projeleri art?k daha kolay ve h?zl? uygulanabilir. Önde gelen elektronik ba?lant? üreticilerinden
GCT, mühendislere ürünleri için gerekli tüm kaynaklar? ve araçlar? h?zl? ve kolay bir ?ekilde sunmaya ve alan?nda
en iyi kullan?c? deneyimini sa?lamaya odaklanm??t?r. Mü?teri odakl? bu filozofi, CADENAS'?n yeni ürün
katalo?unu temel al?yor. Bu sayede sa?lanan; PCB konnektörleri, USB konnektörleri, SIM kart konnektörleri vb.
tüm ürün kütüphanesinin hemen ve çok say?da CAD format?nda indirilmesidir.
Uygulama, GCT web sitesinin her bir ürün sayfas?nda bulunan CADENAS'?n yeni ve optimize edilmi? 3B model
arayüzü ile çal???r. Kullan?c?lar, ihtiyaç duyduklar? konnektörleri ayr? ayr? konfigüre etmek ve h?zl?ca indirmek
için filtreleri kullan?r. 3B CAD modellerinin kullan?c?lar?n ço?uyla uyumlu olmas?n? sa?lamak için, modeller IGES
ve STEP gibi çe?itli formatlarda eri?ime sunulur. Ayr?ca veriler, Autodesk AutoCAD®, Autodesk Inventor®,
SOLIDWORKS®, Solid Edge®, PTC Wildfire® ve CREO®, Siemens NX®, CATIA® gibi birçok popüler CAD
sisteminin özgün format?nda da sa?lan?r.

GCT'nin ürün teknik özellikleri sayfalar?, ürün çizimleri ve PCB ayakizi ?ablonlar? gibi kapsaml? kaynaklar? ile
kombine edildi?inden mühendisler, GCT konnektörlerinin kolay ve do?ru olarak konfigüre edilmesini sa?lamak için
tüm araçlara sahiptir. Bununla birlikte mü?terilerin hala daha fazla yard?ma ihtiyac? olursa, GCT`nin uzman ekibi
her türlü soruyu cevaplamak için her zaman haz?rd?r.
GCT Genel Müdürü Laurence Hill: “Bu, mü?teri hizmetleri aç?s?ndan ileriye do?ru büyük bir ad?m” diye konu?tu.
“3B CAD modelleri olu?turmak, özellikle GCT gibi geni? ürün yelpazesi olanlar için biraz zaman alabilir. PCB'lerde
binlerce ve binlerce farkl? konfigürasyon mümkündür. Böylece mü?teriler bu modelleri sadece do?rudan
olu?turmakla yetinmez, ayn? zamanda do?ru modeli planlama yaz?l?mlar?na indirirler."
Laurence konu?mas?na “Mühendislikteki artan dijitalle?me nedeniyle, GCT tasar?mda kullan?lan konnektörleri bu
alanda ba?ar?l? k?lmak için çok çal??maya devam ediyor” ?eklinde devam etti. "Konnektörlerin fiziksel kal?plar?
önemli olsa da, ayn? zamanda onlar?n dijital olarak do?rulanabilir kal?plar?na ait 3B CAD modellerinin ve
sürdürülebilir bilgilerinin artan önemini görüyoruz. Mü?terilerimizin en az çabas?yla ve an?nda onlara bu özellikleri
verebilmeyi ?imdi ba?ard?k.”

GCT`nin 3B CAD indirme portal?na a?a??daki linkten ula?abilirsiniz: https://gct.partcommunity.com
GCT hakk?nda daha fazla bilgi için: www.gct.co
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