
 

“Yeni Nesil Elektronik Tasarım Sistemi Altium Designer” 
 

SEMİNER DAVETİ 
 

İNFOMA Teknoloji A.Ş.  – ERCİYES Teknopark 

 

 

Sayın "Contact Name", 

 

Günümüz teknoloji gelişiminin en önemli konuları hiç şüphesiz Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm olup, bu 

konuların en önemli temel taşlarından biride elektroniktir.  

 

Nesnelerin akıllı hale getirilip, otonom bir şekilde (insansız otomobil gibi) biribirleriyle yapay zeka vb gibi 

kabiliyetlerle kuracakları iletişimin altında hiç şüphesiz yoğun elekronik sistemler görev yapıyor olacaktır.  

Bu da bize en kısa sürede yeni nesil ve çok daha gelişmiş elektronik tasarım ve geliştirme sistemlerine 

ihtiyaç duyulacağı sinyallerini vermektedir.  

 

Bu gerçekten yola çıkan, dünyanın önde gelen PCB tasarım sistemi üreticisi ALTIUM’da, konusunda dünya 

lideri olan ALTIUM Designer teknolojisini bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirme çalışmalarına hız 

vermiştir. Uzun yıllar ülkemizde ALTIUM’un tek iş ortağı olan INFOMA Teknoloji A.Ş. olarak bizde, bu 

gelişmelerden ülkemiz endüstrisini bilgilendirmek için “Teknoloji Günü” adı altında periyodik etkinlikler 

düzenlemekteyiz.  

 

Bu etkinliklerin amacı, konunun paydaşlarını yeni teknolojiler ve gelişmelerden haberdar etmektir. Bu 

kapsamda, Erciyes Teknopark ile işbirliği içerisinde, 28 Kasım 2018 - Carşamba günü Teknopark'ta 

yapılacak olan “Yeni Nesil Elektronik Tasarım Sistemi Altium Designer” konulu seminerimizde sizi de 

aramızda görmekten mutluluk duyacağız.  

 

Kayıt yaptırmak ve daha fazla bilgi almak için aşağıda bilgiler mevcut olup, ayrıca bizimle de iletişime 

geçebilirsiniz. Seminerde, görüşmek dileğiyle...  

 

Saygılarımızla, 

 
Tel : +90 (212) 222 3235 

Fax : +90 (212) 222 3239 
www.infoma.biz,   info@infomatr.com 

 

  

http://www.infoma.biz/
mailto:info@infomatr.com


Bu mesajı düzgün görüntüleyemiyorsanız, lütfen buraya tıklayın.  

 

 
Elektronik tasarım süreçlerini tek bir platformda birleştiren Altium Designer ürün geliştirme sisteminin canlı gösterimlerinin 

yapılacağı seminerimizde sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.  

Kayıt olmak için tıklayınız  

Program 

14:00 – 14:30 Kayıt 

14:30 – 15:00 Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm ve Elektronik 

15:00 – 15:30 Neden Altium Designer? 

15:30 – 16:00 Proje ve Kütüphane Yönetimi 

16:00 – 16:45 Active BOM - Mekanik Entegrasyon 

16:45 – 17:15 Kolay Dokümantasyon 

17:15 – 17:30 Soru - Cevap 

28 Kasım 2018 - Çarşamba 14:00 - 17:30  
Konum için tıklayınız  

Teknopark Tekno 5 Binası Konferans Salonu  
Melikgazi Mahallesi, Yeni Mahalle Aşık Veysel Bulvarı, No: 67  

Katılım Ücretsizdir!  
INFOMA Teknoloji A.Ş.      Tel.: +90 (212) 222 3235,      Fax.: +90 (212) 222 3239 

 

Beybi GİZ Plaza,  Maslak Mah., Meydan Sokak. No:1,  Kat:20,  34398-Maslak,  İSTANBUL 

infoma@infomatr.com www.infoma.biz 

 

Size ulaşabilmemiz için lütfen infoma@infomatr.com adresini güvenilir adresler listenize kaydediniz.  
 

 

http://infoma.biz/etkinlikler/altium-designer-teknoloji-gunu-kayseri
http://infoma.biz/iletisim/etkinlik-kayit-formu
https://goo.gl/maps/RGXxa2ZvSzq
mailto:infoma@infomatr.com
http://www.infoma.biz/
mailto:infoma@infomatr.com

