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BÖLÜM 1 – ARAYÜZ



Hesaplanacak kombinasyonu 
oluşturmak için gereken 
elemanların seçim alanı

Öncelikle kısaca arayüzü tanıyalım, ardından bir hesaplama 
örneği ile detaylar anlatılacaktır.

Ölçü Tipi, Hesaplama Standardı ve 
İç Açı değiştirme



Kombinasyon 
oluşturma alanı

Dış 
ortam 
ikonu

İç 
ortam 
ikonu



Hızlı Arama bölümü

Proje adı ve katman 
görüntüleme penceresi

Hesaplama butonu



Fonksiyon 
tuşları

Proje sekmeleri ve 
yeni sekme açma

Çöp/geri dönüşüm 
kutusu



Linkler ve dil 
seçenekleri

Giriş 
yapma ve 
Kayıt olma 

bölümüAnasayfa 
linki

«Yardım» ve «Bize 
Ulaşın» bölümü



BÖLÜM 2 – KAYIT OL VE GİRİŞ YAP



GlassTool’un kullanıcı dostu arayüzü ile 
dilediğiniz tüm özelliklere ulaşabilmek 
için kayıt olmanızı öneririz. Sağ üstteki 

«Giriş» butonuna tıklayarak kayıt 
sayfasına ulaşabilirsiniz.



«Kayıt ol» butonuna tıkladığınızda kayıt 
bilgilerinizi gireceğiniz sayfaya 

yönlendirileceksiniz.

Daha önce kayıt olduysanız, bu 
alandan e-posta adresi ve 

şifrenizi girerek giriş 
yapabilirsiniz.

Şifrenizi unuttuysanız bu alana 
tıklayıp yönlendirmeleri takip 

ederek şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

«Beni Hatırla» seçeneğini 
işaretlemeniz durumunda 

GlassTool’dan çıkış yapmadığınız 
taktirde 15 gün boyunca hesabınız 

açık kalacaktır. Bu sayede sürekli giriş 
yapmak durumunda kalmayacaksınız.



İlgili alanlara gerekli bilgilerinizi 
girdikten sonra «Kayıt ol» butonuna 

basabilir, e-posta adresinize gelen onay 
mailine tıklayarak kaydınızı 

tamamlayabilirsiniz.



E-posta adresi ve şifrenizi girip 
giriş yapmanız durumunda 

mailinize gelen kodu ilgili yere 
girmelisiniz.



Kayıt olduktan sonra bilgilerinizi 
değiştirmek isterseniz «Ayarlar» 

bölümüne girebilirsiniz.



Bilgilerinizi güncelledikten sonra 
«Kaydet» butonuna tıklayarak 

değişikliklerinizi 
kaydedebilirsiniz.



Şifrenizi değiştirmek isterseniz 
«Şifremi Yenile» butonuna 

tıklayınız.



Kayıtlı e-posta adresinize gelen 
yönergeleri takip ederek şifrenizi 

yenileyebilirsiniz. Linkin geçerlilik süresi 1 
saat olup, ilgili süre içerisinde işlem 

yapmamanız durumunda tekrar şifre 
sıfırlama talebi göndermeniz 

gerekecektir.



BÖLÜM 3 – KOMBİNASYON OLUŞTURMA



«Cam Ekle» butonuna tıklanır.

Kayıt işlemi tamamlanıp giriş 
yaptıktan sonra, anasayfaya

yönlendirileceksiniz. GlassTool, çok katmanlı hesaplama prensibiyle çalışmaktadır. 
Performansını hesaplamak istediğiniz kombinasyonun 
katmanlarını tek tek seçip, dilediğiniz şekilde bir araya 

getirerek hesaplama yapabilirsiniz. Şimdi sırasıyla, cam, 
kaplama, ara boşluk ve ara katman ekleyerek 

kombinasyonumuzu oluşturacağız.



Açılan listede istenen cam seçilir, 
üzerine tıklayıp sürüklenerek 
ortadaki boş alana bırakılır.



Tıkladığınız elemanı sürüklerken 
ekranda bir dikdörtgen 

belirecektir. Tıklamayı fare 
imlecinizle dikdörtgenin içinde 
herhangi bir alana geldiğinizde 

bırakabilirsiniz.



Eklediğiniz elemanın üzerinde «Katman 1» 
anlamına gelen «K1» ibaresi görülecektir. 
Eklediğiniz her katman için göreceğiniz bu 

kodun içeriğini, yandaki katman 
penceresinden takip edebilirsiniz.



«Kaplama ekle» seçeneği ile, seçtiğiniz camın 
üzerine performansını hesaplamak istediğiniz 

kaplamayı ekleyebilirsiniz.

Kaplama kategori isimlerinin 
yanında yer alan ok tuşu ile 

ilgili kategorinin altındaki 
listeyi açıp kapatabilirsiniz.

Seçtiğiniz kaplamayı fare 
imlecinizle sürükleyerek ortaya 

taşıyabilirsiniz.



Seçtiğiniz kaplamayı sürükleyerek belirtilen alana bıraktığınızda, karşınızda 
farklı seçeneklerin yer aldığı aşağıdaki pencere çıkacaktır.

Bu alanda seçtiğiniz 
kaplamanın hangi 

camlara 
uygulanabileceğini 
görebilir, dilerseniz 

alt cam ve kaplamayı 
birlikte veya ayrı ayrı 

ekleyebilirsiniz.

Halihazırda bir alt cam seçmişseniz 
ve üzerine kaplama eklemek 

istiyorsanız bu seçeneği 
seçmelisiniz.

Halihazırda bir alt cam 
seçmemişseniz ve camla kaplamayı 

birlikte eklemek istiyorsanız bu 
seçeneği seçmelisiniz.



Bu örneğimizde kaplamanın alt 
camını önceden seçmiş 
olduğumuz için «Sadece 

Kaplama Ekle» seçeneğini 
seçtik ve kaplamamız alt 
camının yanına eklendi.

Eklenen katmanın 
detaylarını 

listeden takip 
edebiliriz.



Yalıtım camı ünitesi oluşturmak 
için gereken ara boşluk seçilir, 

sürüklenip ortada beliren 
dikdörtgenin içine bırakılır.



Eklenen katmanın 
detaylarını 

listeden takip 
edebiliriz.

%90 Argon içeren ara boşluk 
eklendi. İlerleyen bölümlerde bu 

özellikleri değiştirmeyi 
öğreneceğiz.



İç cam olarak bir lamine cam 
oluşturacağız. Bunun için önce bir 
Düzcam eklenir, sonrasında «Ara 

Katman Ekle» sekmesinden 
istediğimiz PVB ara katmanı seçilir.



Lamine camın ikinci camını da 
seçtikten sonra kombinasyonumuz 

hesaplamaya hazır hale gelecek.



Oluşturduğumuz kombinasyonu listeden 
kontrol ettikten sonra «Hesapla» butonu 

ile hesaplamamızı yapabiliriz.



Aynı anda birden fazla hesaplama 
yapmak için «Yeni Proje» butonunu 
kullanarak yeni sekme açabilirsiniz.



BÖLÜM 4 – KOMBİNASYONDA DEĞİŞİKLİK YAPMA



Eklenen tüm elemanlar, seçili kalınlık ve özelliklerde gelmektedir. Bu özellikleri 
hızlıca değiştirmek mümkündür. Fare imleciyle seçtiğiniz elemanın üzerine 

geldiğinizde, değişiklik yapabileceğiniz seçeneklerin ikonları belirecektir.

Düzenle

Taşı

Kopyala

Sil



«Düzenle» ikonuna tıkladığımızda düzenlemek 
istediğimiz elemanın özelliklerine göre 

değişiklik yapabileceğimiz alanlar bir pencerede 
açılmaktadır.

«Cam Ekle» seçeneği altından 
eklediğimiz elemanlarda «Cam Tipi» ve 
«Kalınlık» değişimi yapılabilmektedir.



«Kaplama Ekle» seçeneği altından 
eklediğimiz elemanlarda «Kaplama Tipi» 

değişimi yapılabilmektedir.



«Boşluk Ekle» seçeneği altından 
eklediğimiz elemanlarda «Boşluk Tipi», 

«Yüzde» ve «Kalınlık» değişimi 
yapılabilmektedir.

Not: Boşluk tipi olarak «Hava» seçilmesi 
durumunda «Yüzde» seçimi yapılamaz.



«Ara Katman Ekle» seçeneği altından 
eklediğimiz elemanlarda «Katman Tipi» 
ve «Kalınlık» değişimi yapılabilmektedir.



«Taşı» ikonuna basılı tutarak sağa-sola 
sürüklediğinizde seçtiğiniz elemanın 

katman sıralamasını değiştirebilirsiniz.



«Kopyala» ikonuna bastığınızda seçtiğiniz 
elemanın aynısı kombinasyonun sonuna 

kopyalanacaktır.



«Sil» ikonuna bastığınızda 
seçtiğiniz eleman silinecektir.



Yaptığınız işlemi geri almak için 
«Geri» tuşunu, yinelemek için 
«İleri» tuşunu kullanabilirsiniz.



Oluşturduğunuz katmanların kalınlıkları 
yüksekse, ekranda tam olarak 

göremeyebilirsiniz. Bu durumda altta yer alan 
kaydırma çubuğunu sağa doğru kaydırarak 
kombinasyonu oluşturan diğer elemanları 

görüntüleyebilir/değiştirebilirsiniz. Kaydırmak 
için klavyenizdeki sağ – sol yön tuşlarını da 

kullanabilirsiniz.



Aynı zamanda sağdaki pencere ile 
kombinasyonun detaylarını kontrol 

edebilirsiniz.



Ölçü Tipi «mm» olarak seçili 
gelmektedir, «inç» olarak görüntülemek 

isterseniz buradan değiştirebilirsiniz.



Hesaplama standardı Avrupa Standartlarına 
göre «EN» seçeneği seçili olarak gelmektedir, 
Amerikan «NFRC» standartlarıyla hesaplama 
yapmak isterseniz buradan değiştirebilirsiniz.



Hesaplama sayfasında dikey camları ifade 
eden 90°’lik açı seçili olarak gelecektir. Çatı 
ışıklığı veya farklı açılara sahip cepheler için 

«Değiştir» bölümünden açıyı değiştirebilirsiniz.

Dilediğiniz açıyı kutucuğa 
girdikten sonra «Tamam» tuşuna 

tıkladığınızda seçiminiz geçerli 
olacaktır.



BÖLÜM 5 – SONUÇ SAYFASI



Oluşturduğumuz kombinasyonu listeden 
kontrol ettikten sonra «Hesapla» butonu 

ile hesaplamamızı yapabiliriz.



Hesaplama sonuçları karşımıza bir 
pencere ile gelecektir.



Katman detayları

Katmanların görseli

Kullanılan açı bilgisi

Kullanılan 
kombinasyondaki 

ürün isimlendirmesi
Hesaplanan 

performanslar 
(temsili rakamlardır)



Sonuç sayfasını bu 
butonlarla Türkçe veya 

İngilizce PDF olarak 
indirebilirsiniz.

Isıcam Yetkili Üreticileri kendi CE 
beyanlarını bu buton yardımıyla 

açılan sayfadan düzenleyebilirler. 
Isıcam Yetkili Üreticisi değilseniz CE 
butonunu göremeyeceksiniz, web 

sitemizdeki CE sayfasından 
ürünlerimizle ilgili belgeleri 

indirebilirsiniz.

Zarf ikonuna tıklayarak ilgili kombinasyonu 
e-posta olarak gönderebilirsiniz.



‘’x’’ ikonuna tıklayarak 
performans tablosunu 

temizleyebilirsiniz.

Birden fazla kombinasyonu bir arada görmek ve 
kombinasyonlar arası karşılaştırma yapmak 

isterseniz performans tablosu oluşturabilirsiniz. 
‘’+’’ ikonuna tıklayarak kombinasyonu tabloya 

ekleyebilir, büyüteç ikonuna tıklayarak eklediğiniz 
kombinasyonların yer aldığı tabloyu 

görüntüleyebilirsiniz.



Eklediğiniz kombinasyonları performans tablosu yardımıyla 
inceleyerek karşılaştırabilirsiniz.

Çıkarmak istediğiniz 
kombinasyonu ‘’-’’ 

butonuna tıklayarak  
tablodan çıkarabilirsiniz.

Performans tablosunu e-posta 
olarak gönderebilir veya PDF 
dosyası olarak indirebilirsiniz.

Tablo başlığında yer alan ‘’-’’ butonuna 
tıklayarak tabloyu temizleyebilirsiniz.



BÖLÜM 6 – PROJE AÇMA, KAYDETME, SİLME



GlassTool’un en önemli diğer özellikleri; 
projeleri kaydetme ve açma imkanı 

sağlaması ve şablonlar vasıtasıyla hızlı 
kombinasyon oluşturabilme özelliğidir. 
«Aç» butonuna tıklayarak bu özellikleri 

görebilirsiniz.



«Aç» butonuna 
tıkladığınızda, farklı 

seçeneklerin yer aldığı bir 
pencere açılacaktır. Üst 

bölümde 4 ayrı seçenekten 
oluşan hızlı şablonları 

görebilirsiniz. Dilediğiniz 
şablonu seçtiğinizde, 

karşınıza ilgili kombinasyon 
otomatik olarak gelecektir. 
«Özel» seçeneğinde sayfa 
boş gelecektir, bu sayede 
dilediğimiz kombinasyonu 
kendimiz oluşturabiliriz.



Örneğin, «Isıcam» seçeneğine tıkladığınızda, 
çift camlı bir yalıtım camı ünitesi 

oluşturulacaktır. Standart özelliklerdeki bu 
üniteyi, performansını hesaplamak istediğiniz 
kombinasyona «Kaplama Ekle», «Ara Katman 
Ekle» veya «Cam Ekle» gibi seçeneklerle veya 
«Düzenle» butonu ile kolayca dönüştürebilir, 

kombinasyonu daha sonra tekrar ulaşmak 
üzere kaydedebilirsiniz.



«Kaydet» butonu ile projeyi ilgili günün 
tarihi ile kaydedebilirsiniz. Farklı bir 

isimle kaydetmek için ilgili alana proje 
ismini yazabilirsiniz.



«Aç» butonuna tekrar 
tıkladığınızda, kayıtlı 

projelerinize 
erişebilirsiniz.

Kayıtlı projelerinizin 
üstüne fare imlecinizle 
geldiğinizde «Yeniden 
Adlandır», «Çoğalt» ve 

«Sil» seçeneklerinin 
ikonları belirecektir.



«Yeniden Adlandır» seçeneğini 
seçtiğinizde, projenin hemen 

altında çıkan kutucuğu 
kullanarak projenizin ismini 

değiştirebilir, «Kaydet» butonu 
ile değişiklikleri 

kaydedebilirsiniz.



«Çoğalt» seçeneğini 
seçtiğinizde, bir 

bilgilendirme penceresi 
açılacaktır.



«Oluştur» butonu ile 
seçtiğiniz projeyi 

kopyalayabilirsiniz.



«Sil» seçeneği ile 
kaydetmiş 

olduğunuz projeyi 
silebilirsiniz. 



«Evet» seçeneği ile 
projeniz çöp 

kutusuna 
taşınacaktır.  



Anasayfadan veya «Aç» 
butonu penceresi altından 

çöp kutunuzdaki projelerinize 
erişebilirsiniz.



Çöp kutunuzdaki projeler 30 
gün saklanır, 30 gün sonunda 

otomatik olarak silinir.

«Geri getir» butonu ile 
çöp kutunuzdaki projeyi 

kayıtlı projelerinize tekrar 
ekleyebilir, «Sil» butonu 

ile projeyi 30 gün 
beklemeden tamamen 

silebilirsiniz.

«Hepsini Geri Al» 
butonu ile çöp 

kutunuzdaki tüm 
projeleri kayıtlı 

projelerinize tekrar 
ekleyebilirsiniz.

«Çöp Kutusunu 
Tamamen Sil» butonu 

ile çöp kutunuzdaki 
tüm projeleri 30 gün 

beklemeden tamamen 
silebilirsiniz.



BÖLÜM 7 – ŞABLON OLUŞTURMA



Şablon olarak kaydetmek 
istediğiniz kombinasyonu 
ekranınızda oluşturduktan 

sonra «Şablon Oluştur» 
butonuna basın.

GlassTool’un bir diğer önemli özelliği; şablonlar 
vasıtasıyla hızlı kombinasyon oluşturabilme imkanı 

sağlamasıdır. «Şablon oluştur» butonu ile, sık 
kullandığınız kombinasyonu şablon olarak 

kaydedebilir, aynı kombinasyonu veya çok benzer bir 
kombinasyonu oluştururken şablonlarınız arasında 

seçim yaparak hızlıca sonuca ulaşabilirsiniz.



Şablonunuza isim verdikten 
sonra «Kaydet»e basarak 

belirlediğiniz kombinasyonu 
şablonlarınıza 

kaydedebilirsiniz.



Yapacağınız yeni 
hesaplamada önceden 

oluşturduğunuz bir 
kombinasyonu kullanmak için 

“Aç” butonuna basın.



Açılan pencerede “Şablonlarım” 
sekmesine tıkladığınızda aşağıda 
önceden kaydettiğiniz şablonlar 

listelenecektir.



Kullanmak istediğiniz şablonun üstüne 
tıkladığınızda ekranda otomatik olarak 
önceden oluşturduğunuz kombinasyon 

açılacaktır. «Edit» butonlarıyla dilediğiniz ufak 
değişiklikleri yaparak hızlıca performans 

hesaplayabilirsiniz.



BÖLÜM 8 – LİNKLER, YARDIM, BİZE ULAŞIN



Şişecam Düzcam ürünlerinin 
CE beyanlarına ulaşmak için 
sayfanın en üstündeki linke 

tıklayabilirsiniz. Açılan 
sayfadan dilediğiniz ürün için 

seçimlerinizi yaparak beyanları 
pdf olarak indirebilirsiniz.



Şişecam Düzcam ürünlerinin 
BIM akıllı objelerine ulaşmak 

için sayfanın en üstündeki 
linke tıklayabilirsiniz. Açılan 

sayfadan dilediğiniz ürün için 
seçimlerinizi yaparak BIM 
objelerini indirebilirsiniz.



Destek almak istediğiniz 
konular için «?» butonuna 

tıklayabilirsiniz.



Açılan pencerede «Sıkça Sorulan 
Sorular»a göz atabilir, kullanım 

kılavuzunu indirebilirsiniz. Herhangi 
bir sorunuz olması durumunda 

mimaricam@sisecam.com adresine 
mail atabilirsiniz.

mailto:mimaricam@sisecam.com
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