go

Căutare [avansată]:

Agora

Reviste

Agora

Dialog

Agora News

direct la...

SOLePAD

//Agora/Agora News/actual/ştiri

Laurii Agora
18 iulie 2005

ştiri

evenimente

abonament

informaţii

ultimele 30 de zile

PC Magazine

AGORA NEWS - SURSA TA ZILNICĂ DE ŞTIRI ÎN IT&C

TITLURI

Privatizare în comunicaţii
Sharp va începe producţia
ecranelor LCD cu afişare dublă
Randall Mott a fost numit
din data de: 14.07.2005 vicepreşedinte executiv şi director
IT al HP
CAD
Sprijin pentru zonele afectate
de inundaţii
Cisco avertizează asupra unor
Nemetschek România, distribuitorul programului Allplan - soluţie de
vulnerabilităţi de securitate
proiectare asistată de calculator pentru arhitectură, construcţii şi
Connex donează pentru
management - anunţă lansarea în România a pachetului software de victimele inundaţiilor
Se aşteaptă reorganizări în
proiectare pentru instalaţii - Allklima - complet integrat în Allplan 2005.
cadrul HP
Se caută testeri pentru AXIGEN
Allklima se alătură paletei de programe - armare 2D/3D, analiză structurală, Mail Server
Socrate+ aduce noi
analiză cu element finit - care împreună cu Allplan definesc soluţia
functionalităţi
Nemetschek de proiectare în arhitectură - construcţii. Allklima a fost creat
Studiu cu privire la calitatea
ca un pachet modular de programe, ceea ce înseamnă că peste nucleul de serviciilor VoIP
Alternativă pentru Skype
baza al programului Allplan - ce conţine funcţiile generale de desen şi
Citrix getCurrent asigură
arhitectură - pot fi adăugate diferite module de instalaţii, după necesităţi.
recuperarea facilităţilor oferite de
programul Subscription Advantage
Ericsson realizează actualizări
Pentru o mai uşoara utilizare, programul este prezentat cu interfaţa şi
în reţeaua operatorului ONI
documentaţia în limba română. Cu această ocazie Nemetschek România a
Samsung Electronics va exporta
pregătit o ofertă specială atractivă: o reducere de 40 % faţă de preţurile de sisteme WCDMA
Tata se extinde la nivel global
catalog, cu posibilitatea de plată în 24 rate lunare.
Una din caracteristicile
definitorii ale MIDP nu se aplică

Lansarea programului Allklima
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