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SolePAD Timişoara, din
nou aproape de IMM-uri
70 de concepte futuriste
de la Intel
AMD oferă performante
din data de: 06.06.2007 vizuale extreme prin
intermediul ultimei
generaţii de platforme
FIRME
notebook
Cea mai bună soluţie
Pe 24 mai Nemetschek Group - unul dintre liderii în realizarea pentru securitatea
de programe de proiectare asistată de calculator pentru emailului
Kaspersky Lab va susţine
arhitectură, construcţii şi managementul construcţiilor - şi o conferinţă în cadrul
Adobe System Inc. au încheiat un parteneriat strategic pentru ''Cyberthreats 2008''
Motorola prezintă cel
promovarea formatului PDF ca format standard în schimbul de
mai mic radio TETRA
date în industria de construcţii.
Poziţia României şi
propunerea de modificare a
Scopul acestui parteneriat este de a optimiza şi eficientiza cadrului de reglementare în
comunicaţiile electronice
acţiunile arhitecţilor şi inginerilor constructori. Pentru
2,1 cm pentru
aceasta, Nemetschek va integra funcţia de generare a portabilitate maximă de la
formatului PDF - cu bibliotecile originale Adobe - în programul Genius
Camera foto a200 DSLR
de proiectare asistată de calculator Allplan. În acest fel şi ramele
foto digitale aduc
utilizatorii Allplan pot crea documente PDF direct din Allplan. companiei Sony două
Acestea nu vor fi simple imagini "îngheţate", ci vor include prestigioase premii TIPA
Greig Williams, Director
funcţii inteligente de acces la layere, informaţii despre scara Nokia
Europa de Sud-Est, se
desenului, posibilitate de căutare de text în desen şi vor alătură proiectului "În
costum, pe bicicletă"
include şi modelul 3D al construcţiei.
Kingston Technology
lansează memoriile foarte
Prin integrarea acestor funcţii inteligente va fi mult mai performante pentru
simplu pe viitor pentru arhitecţi şi ingineri să schimbe şi să notebook-uri SO-DIMM la
combine desene şi documente din proiecte cu clienţi sau 800MHz
NB Stand 100 – o nouă
parteneri. Şi lucrurile merg chiar mai departe: va fi posibilă soluţie de ventilaţie pentru
nu doar generare de desene cu structura de layere în format notebook de la Genius
Orange duce serviciile de
PDF, ci fişierele PDF conţinând desene vor putea fi
ultima generaţie în zona
reimportate în Allplan.
rurală din Suceava
Concursuri şi Premii
Mai mult, utilizatorii vor putea combina desene sau proiecte
provenind din diferite surse într-un singur PDF, indiferent de Online - un proiect matur în
casă şi haine noi
formatul proprietar al producătorilor de programe CAD.
Piaţa camerelor foto
Aceasta va însemna o optimizare a proceselor de schimb de digitale este în creştere

Nemetschek şi Adobe încheie un parteneriat
strategic

documente.
Astfel, utilizând unitar formatul PDF se scurtează ciclurile de
planificare şi în acelaşi timp se reduc costurile proiectelor. În
plus, utilizarea PDF-ului asigură un transfer sigur şi corect al
informaţiei în cadrul echipei, iar desenele şi modelele pot fi
protejate împotriva accesului neautorizat, fără teama că date
confidenţiale vor fi incorect utilizate.

CURS VALUTAR BNR
1 EUR = 3,6724 RON
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