Hızla Gelişen Türkiye’de, INORES
HyperSizer® distribütörü olmuştur.
İSTANBUL, Türkiye--(BUSINESS WIRE)-- HyperSizer® Kompozit Yapısal Analiz ve
Tasarım Yazılımı üreticisi Collier Research Corporation, Türkiye’de HyperSizer® yerel
distribütörü olarak hizmet vermek için INORES mühendislik şirketiyle anlaşmıştır.
Genç ve eğitimli iş gücüne sahip dünyadaki en hızlı gelişen ekonomilerden biri olan
Türkiye, HyperSizer® için gelecek vaat eden bir pazar sunmaktadır. INORES ile
yapılan anlaşma, gelişmekte olan ülke pazarlarında yazılımının kullanımını arttırmak ve
rüzgar enerjisi sektöründeki uygulamasını genişletmek için Collier Research tarafından
yapılan büyük hareketin bir parçasıdır.
INORES kurucu ortakları Serkan Us ve Akgün Kalkan özellikle rüzgar enerjisi,
havacılık, inşaat, denizcilik endüstrilerine odaklanmışlardır. Müşterilerine kompozit
tasarım, sonlu eleman analizi ve üretim simülasyon çözümleri sunan kompozit yapı
mühendisliği ve rüzgar enerjisi mühendisliği konularında uzmanlık sunmaktalardır
“INORES kompozit tasarımda geniş portföye sahip çözümleri sunmak için lider
şirketlerle iş ortaklığı kurmuştur,” diyen Serkan Us “Kapsamlı analiz ve optimizasyon
yetenekleriyle, HyperSizer® portföyümüz ve hedeflerimiz için mükemmel bir seçimdir.
Collier Research ile iş ortaklığımız artık kompozit yapı tasarımı ve analiz çözümlerimizi
konsept tasarımından kompozit parça ve araçların seri üretimine kadar
tamamlamaktadır. HyperSizer® mikro mekanik analizler, ilk boyutlandırma, ileri hasar
analizleri ve yapıların optimizasyonunu sağlamaktadır. Bu yazılım benzersiz ve
tamamlayıcı özellikleri nedeniyle bizim anahtar ürünlerimizden biridir,” diye eklemiştir.
Collier Research Corporation Hakkında
Havacılık endüstrisine ve NASA'ya birinci sınıf ürünü HyperSizer® ile yapısal araçlar,
yöntem araştırmaları ve yazılım çözümleri sunan Collier Research Corporation,
dünyanın lider mühendislik yazılımı sağlayıcılarından biridir. Güvenilir bir endüstri
lideri olarak HyperSizer® , ister kompozit ister metalik malzemelerle tasarlansın, uçak
ve uzay araçlarının ağırlıklarını azaltan, havacılık gerilme analizleri ve boyutlandırma
optimizasyonu sağlar. HyperSizer® yapısal ağırlığı azaltmak üzere boyutları ve
durumlarını analiz eder ve uçak sertifikası için gerekli raporu oluşturur.
INORESHakkında
INORES müşteri odaklı ve probleme özel inovatif mühendislik çözümleri sunma vizyonu
ile kurulmuştur. Şirket ileri mühendislik ürünleri ve hizmetlerinin etkili ve yerinde
kullanımını yaygınlaştırmayı ve bu alanlarda hizmet vererek ülke içinde katma değer
yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. INORES, Havacılık, Savunma,
Enerji ve Denizcilik endüstrilerinde yaygın bir şekilde kullanılan probleme özel

Bilgisayar Destekli Mühendislik teknolojileri ve bilgileri ile Kompozit Yapı
Mühendisliğine odaklanan ileri mühendislik çözümleri sunmaktadır.
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