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Xerox oferă soluţii
inteligente de scanare şi
imprimare integrate în
Longhorn
din data de: 04.05.2005
Fluke Networks anunţă
tester portabil VoIP
EVENIMENTE
National Instruments
lansează primul controller
Seminarul anual susţinut de Nemetschek România în scopul PXI cu cipset Mobile Intel
915GM Express
informării şi şcolarizării clienţilor săi despre produsele
Încă o săptămâna de
promovate a avut loc anul acesta în perioada 21-24 aprilie 2005 înscrieri la Internetics
Întâlnirea anuală a
la Predeal.
utilizatorilor Nemetschek
K Tech - Ultra PRO oferă
Devenită deja o tradiţie, întâlnirea de anul acesta cu clienţii a ultimul model de inscriptor
avut în agenda desfăşurării câteva puncte importante: Allplan de DVD-uri de la NEC
Macromedia oferă
2005 - prezentarea noutăţilor din versiune; lansarea oficială în comunicare web avansată
România va avea loc în cadrul Construct Expo 2005; AllSketch prin intermediul Breeze 5
Parteneriat între Kodiak
2005 - schiţare rapidă (integrată în Allplan); TGA - Modulul de
Networks şi Samsung
instalaţii: calculul termic al clădirilor; calculul şi proiectarea
Sun promovează un
radiatoarelor şi a traseelor, instalaţii sanitare şi de canalizare, serviciu de control de la
instalaţii electrice şi calcul de iluminare, instalaţii de distanţă
TORENT Computers este
ventilaţie; Allplan Photo - realizarea releveelor după fotografii distribuitor PQI
(calibrarea imaginilor, scalare etc.); Allplan Metric - culegerea Alcatel şi Finmeccanica
rapidă şi eficientă a datelor din teren pentru realizarea primesc aprobare din partea
Comisiei Europene
releveelor; Allmanager 2005 - noua versiune a programului.
FrontRange colaborează cu
VegaStream
Noi date despre piaţa de
Pe perioada seminarului au fost prezentate noutăţile şi metode
telefonie mobilă din Franţa
de lucru în programele de arhitectură, urbanism şi inginerie
Soluţii RFID avansate de la
(calcul structuri şi armare), iar în paralel s-a lucrat individual la RedPrairie şi Wavetrend
Sun doreşte să lanseze
calculatoarele instalate în reţea cu această ocazie. Specialiştii
StarOffice 8 în iulie
Nemetschek România au îndrumat participanţii la seminar în
Vulnerabilităţi în HP-UX
rezolvarea practică a unor probleme întâlnite în activitatea de Mozilla

Întâlnirea anuală a utilizatorilor Nemetschek
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