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

TITLURI

QUESTA 6.3, o soluţie de
verificare complexă
AT-AR770S de la Allied
Telesis prezentat de
din data de: 23.05.2007 GENESYS DISTRIBUŢIE
Flamingo International
CAD
anunţă parteneriatul
încheiat cu Lexar
SIVECO România, 15 ani
La iniţiativa OAR Bucureşti, cu sprijinul direct al Prof. dr. arh.
de expertiză în prelucrarea
Mircea Ochinciuc, Preşedinte al filialei OAR Bucureşti, şi protecţia datelor cu
Nemetschek Romania a organizat în zilele de 11 şi 12 mai caracter personal
Soluţie de management
cursuri de instruire în utilizarea programelor Allplan.
a imaginilor GIS de la
Intergraph
Cursurile s-au ţinut la Centrul de Şcolarizare Nemetschek din
WiMAX Forum şi Informa
cadrul UAUIM Bucureşti. Arhitecţii ce au participat la aceste anunţă serii de congrese
globale
cursuri au parcurs, împreună cu instructorii, etapele realizării
Industria românească de
unui proiect complet de arhitectură cu ajutorul programului IT&C în perspectivă
europeană
Allplan.
SIVECO România a
premiat câştigătorii
Acţiunea Nemetschek Romania a fost foarte bine primită de concursului de informatică
participanţi, fie ca ei aveau deja cunoştinţe de proiectare .campion
SQL Assistant 2.0
asistată de calculator utilizând alte aplicaţii specifice, fie că
ConceptDraw 7
s-au întâlnit pentru prima oară cu acest tip de activitate.
Exact Software anunţă
Deoarece numărul arhitecţilor ce au dorit să participe la curs JobBOSS 10
PreEmptive Solutions a
a depăşit capacitatea unei serii de instruire, Nemetschek lansat SO-signal 1.1
Romania a hotărât organizarea unui nou curs în perioada 1-2
SAS asigură unelte
pentru managementul
iunie.
performanţei
SolarWinds LANsurveyor
Referinţă: http://www.nemetschek.ro .....
10.0
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Situri afiliate: http://www.hotnews.ro, http://presa.astazi.ro,
mai recentă versiune a
http://www.neamt.ro, http://www.enews.ro, http://www.infonews.ro,
platformei sale de
http://stiri.neogen.ro, http://www.intend.ro, http://www.faptudivers.com,
automatizare IT
http://www.ziaresireviste.ro, http://stiri.orasultau.ro,
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