Agora Media

1 of 2

file:///D:/www.nemetschek.ro/presa/articole/2007/Agora%20News/N...

Căutare [avansată]:

Agora
Agora

Reviste

Forum

Agora News

evenimente
informaţii

ultimele 30 de zile

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

Nemetschek sprijină centrele de plotare din
România

abonează-te...

eWEEK

nr.183, 30 mai
2007
abonează-te...

CPR

mai.2007
abonează-te...

NET Report

nr.apr.2007

TITLURI

Xerox primeşte Medalia
Naţională Americană pentru
din data de: 22.06.2007
Tehnologie
Microsoft Office 2007
CAD
preplătit
Microsoft Windows Vista
Nemetschek România vine în sprijinul Centrelor de plotare disponibil în limba română
Novell prezintă SUSE
din întreaga ţară cu o ofertă deosebită. Până la 31 august Linux Enterprise 10 şi noul
2007 orice Centru de plotare din România poate solicita Virtual Machine Driver Pack
Orange lansează
gratuit o copie a versiuni Allplan 100 - proiectare asistată de
serviciile de date mobile
calculator pentru arhitectură şi construcţii. În felul acesta, 3G+ la viteze de până la 3,6
Centrele de plotare vor putea satisface cerinţele clienţilor săi Mbps
Depozitul de
de a tipări orice desen realizat cu unul din programele
susţine noul
Nemetschek Allplan, iar clienţii vor putea face eventuale Calculatoare
produs Microsoft Office
corecturi în proiect chiar în cadrul Centrului de plotare.
Professional 2007
Nemetschek sprijină
Reamintim că pentru programul Allplan există în România centrele de plotare din
România
peste 1000 de licenţe comerciale vândute la mai mult de 650
SAP dezvoltă abilităţile
de companii, la care se adaugă un număr de peste 400 licenţe de afaceri şi IT ale
academice, utilizate de studenţii de profil - arhitectură, studenţilor din România
XL WORLD ROMANIA
construcţii, urbanism, topo.
oferă 200 noi locuri de
Din acest motiv, vă propunem să deveniţi Centru de Plotare muncă
AMD ar putea opri
Certificat Allplan.
producţia de CPU-uri în
propriile fabrici
CD-ul a împlinit 25 de
Singura sarcină a Centrelor de plotare în cadrul acestei
ani
colaborări este de a afişa la vedere un poster prezentând
Comportamentul de
soluţii Nemetschek şi de a include în materialele proprii de utilizare al serviciilor de
promovare o broşură Allplan.
Internet al abonaţilor
casnici
Microsoft modifică Vista
Reprezentanţii Centrelor de plotare care doresc să participe
Un nou post TV românesc
la acest program sunt invitaţi să acceseze pagina dedicată se lansează exclusiv online
ANRCTI discută cu
acestei
acţiuni
pe
site-ul
Nemetschek
România
industria de comunicaţii
(www.nemetschek.ro/plotcenter/inscriere.htm).
despre noile proiecte de
decizii
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