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TITLURI

Începe CeBIT 2006
Intel oferă detalii despre
produsele şi platformele ce
vor fi lansate anul acesta
din data de: 07.03.2006
Certificare internaţională
de prestigiu pentru
FIRME
BitDefender
Detalii despre
Nemetschek AG - lider în soluţii de proiectare asistată de microarhitectura Intel Core
Noul notebook Dell
calculator pentru arhitectură, construcţii şi managementul Inspiron 6400
Noutăţile Intel în domeniul
construcţiilor - a achiziţionat SCIA, producător de aplicaţii de
dispozitivelor mobile
calcul static şi dinamic în domeniul proiectării în construcţii.
SAP a identificat
principalele provocări ale
În felul acesta Nemetschek completează ansamblul de programe băncilor în următorii cinci ani
SMC Networks la CeBIT
Allplan cu o puternică aplicaţie de proiectare şi calcul de
2006
rezistenţă pentru construcţii. Prin această achiziţie Nemetschek
Accelerarea adoptării
devine lider absolut în Europa prin oferirea unei soluţii complete soluţiilor HP Integrity de
de proiectare şi calcul pentru proiectarea în arhitectură şi către clienţi
AXIGEN caută distribuitori
construcţii.
la CeBIT
Blinkx oferă căutare
Programul SCIA permite preluarea structurii proiectate din automată pe desktop
Cisco cumpără companie
Allplan pentru realizarea calculelor şi verificărilor, iar în caz că de supraveghere video
Citrix extinde linia de
apar modificări, structura este automat reactualizată în Allplan.
Versiunea localizată pentru România (tradusă complet în limba produse NetScaler Application
Firewall
română şi adaptată standardelor de proiectare şi calcul în
Hard discuri externe USB
vigoare în România) este deja disponibilă la reprezentantul local 2.0 anunţate de Fujitsu
Intel şi VMware anunţă
Nemetschek România.
nouă specificaţie pentru
virtualizare
România şi Grecia îşi
Achiziţia s-a făcut prin preluarea pachetului majoritar al SCIA,
pachetul minoritar rămânând conducerii actuale şi angajaţilor întăresc colaborarea în
domeniul IT&C
SCIA.
Soluţiile Symantec obţin
distincţie din partea revistei
Referinţă: http://www.nemetschek.ro ..... Information Security
Intel şi Microsoft au
semnat un parteneriat
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