TRACEPRO’NUN AKADEMİK LİSANS AVANTAJLARI NELERDİR?

1. TracePro sıkça akademik araştırma amaçlı veya akademik projelerde kullanılmaktadır. Lambda Research
firmasının web sayfasında da TracePro’ya atıf yapılmış bir çok makale&araştırma bulunmaktadır:
https://www.lambdares.com/support/literature/
2. Akademiler için kar amacı gütmeyen yıllık bir sürümü bulunmaktadır. TracePro aydınlatma tasarımı program
ve RayViz SolidWorks eklentisi için araştırma amaçlı yıllık kullanılabilecek asgari bir ücret karşılığı sunulan
lisanslar bulunmaktadır. Bununla beraber 10 kişilik veya 25 kişilik öğrenci grupları için programın eğitimini
vermek isteyen akademisyenlere sunulan yıllık çok uygun fiyatlı lisans avantajları bulunmaktadır.
3. Programın sürekli sürümü akademiler için hem fiyat bakımından hem de teknik anlamda avantajlar
sağlamaktadır. TracePro, OSLO ve RayViz for SolidWorks, akademiler için %25 gibi önemli bir indirim
avantajına sahiptir. Muadil programların (Zemax ve Optis/Speos da dahil) hiç birisi akademilere sürekli
lisanslar için indirim sunmamaktadır. Ayrıca TracePro programı bu indirimden ayrı olarak fiyat bakımından
zaten muadil programlara göre daha avantajlıdır. Hem de teknik becerileri diğer programların kapasitesini
birçok bakımdan aşmaktadır.
4. TracePro programının Türkiye temsilcisi olarak gerek satın alma sürecinde gerekse sonrasında hem teknik
olarak hem de Lambda Research firmasıyla bağlantı kurulması için destek sağlamanmaktadır. Diğer optik
tasarım programları için böyle bir imkan bulunmamaktadır.
5. Optik tasarıma ihtiyaç duyulan projelerde Optonom firması ile ortak çalışabilirsiniz. Firma TracePro
kullanıcısı olarak endüstride ve akademide bir çok işbirlikleri içerisinde bulunmakta ve optik tasarım hizmeti
sağlamaktadır.
6. Türkiye temsilcisi Optonom Bilimsel Ölçüm Araçları firması Teknopark İzmir’de bulunmakta olup İzmir
Yüksek Teknolojisi bünyesindeki öğretim görevlileri ile ortak projeler gerçekleştirmekte, akademiler ile yakın
işbirlikleri içerisinde bulunmaktadır. Firmada çalışan üç optik tasarımcı bulunmaktadır.
7. Optonom firması olarak programın eğitimini vermekteyiz. Eğitim, Lambda Research firmasının yurtdışında
düzenlediği derslere katılmış olan sertifikalı uzman personelimiz tarafından sağlanmaktadır.
8. TracePro lisans sahibi kullanıcılar Lambda Research firmasının yurtdışında düzenlediği eğitim programlarına
1 günlük ücretsiz katılım hakkına sahiptir. Bunun dışında ABD merkezdeki bir uzman ile web tabanlı toplantı
gerçekleştirilmesi de mümkündür.
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