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Întâlnire anuală a utilizatorilor Nemetschek
din data de: 25.04.2006
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În perioada 27-30 aprilie va avea loc la Predeal "Întâlnirea anuala a
utilizatorilor Nemetschek din România.
Principalele puncte ale agendei întâlnirii sunt:
- prezentarea principalelor noutăţi aduse de versiunea 2006 a programului
Allplan;
- lansarea noii versiuni ESA PT - program de calcul şi verificare a structurilor
realizate în Allplan. Este un program modulat ce permite - printre altele calculul structural conform normativului P100/2004. La fel ca întreaga suită
de programe ce alcătuiesc soluţia Allplan, programul este complet tradus în
limba română şi adaptat standardelor româneşti în vigoare;
- modulul de instalaţii AX-3000 - permite calcularea şi proiectarea
instalaţiilor termice, sanitare şi de scurgere, de ventilaţie şi a instalaţiilor
electrice conform standardelor româneşti în vigoare. AX-3000, complet
integrat în programul Nemetschek, aduce o nouă utilitate pentru instalatori:
calculul de simulare a comportamentului termic şi de certificare energetică a
unei clădiri.
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Vor fi înmânate diplomele studenţilor care au obţinut Certificatul C de
utilizator Nemetschek. Certificatul C este primul pas în Programul de
Certificare a Studenţilor, adresat tuturor studenţilor din specialităţile
arhitectură si construcţii civile. Certificatul este recunoscut pe plan
internaţional şi oferă aplicanţilor pentru un post în proiectare un avantaj
major.
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Invitat special la această întâlnire este dl. Gabor Takacs, Director pentru
Europa de Est al Nemetschek. Pe toată durata seminarului se vor face
demonstraţii de lucru cu programul Allplan precum şi cu toate modulele
diverselor specialităţi.

1 EUR = 34578 ROL
1 USD = 27905 ROL
1 EUR = 3,4578 RON
1 USD = 2,7905 RON

Referinţă: http://www.nemetschek.ro .....
Situri afiliate: http://www.hotnews.ro, http://presa.astazi.ro, http://www.neamt.ro,
http://www.enews.ro, http://www.infonews.ro, http://stiri.neogen.ro, http://www.intend.ro,
http://www.faptudivers.com, http://www.ziaresireviste.ro, http://stiri.orasultau.ro,
http://www.my-press.com
Bursele Agora

agora ON line

http://www.agora.ro/index.php?qs_sect_id=126&qs_f_id=5&qs_stire_id=14082

25.04.2006

Agora Media

Page 2 of 2

martie 2006

Librăria

Copyright © 1999-2006 Agora Media
webmaster@agora.ro

http://www.agora.ro/index.php?qs_sect_id=126&qs_f_id=5&qs_stire_id=14082

25.04.2006

