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abonează-te...
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La Veneţia se
promovează o societate
globală a informaţiei şi a
cunoaşterii
Adobe lansează noile
din data de: 08.11.2007 versiuni Photoshop
Elements 6 si Premiere
Elements 4
EVENIMENTE
Adolescenţii petrec până
la 8 ore pe zi pe Messenger!
În perioada 1 – 4 noiembrie a avut loc întâlnirea anuală a
ASCENTA a implementat
utilizatorilor Nemetschek din anul acesta. Ca locaţie pentru platforme de business
pentru BCR Asset
desfăşurarea evenimentului s-a ales oraşul Sibiu. Numărul Management
mare de participanţii – peste 250 de persoane – a făcut ca
Exprimaţi-vă cu Windows
Live
hotelul Continental din Sibiu să devină neîncăpător.
France 24 şi TV5 Monde
Punctul de maxim interes al seminarului a fost prezentarea în se găsesc în pachetul de
premieră a versiunii 2008 a programului Allplan – proiectare bază al serviciului i-TV
Întâlnirea anuală a
asistata de calculator pentru arhitectură, construcţii şi
utilizatoilor Nemetschek –
instalaţii.
Sibiu 2007
Conform tradiţiei, prima zi a fost rezervată începătorilor,
Internetics ţine ritmul
creşterii industriei online
noilor veniţi în familia Nemetschek.
Rack-Soft lansează 4PSA
În zilele următoare prezentările s-au desfăşurat pe trei VoipNow
Express, centrala
secţiuni distincte: arhitectură, inginerie (armare şi calcul telefonică software gratuită
Sony lansează o pagină
structuri) şi instalaţii (termice, electrice, sanitare şi
de web “like no other” cu
ventilaţie/aer condiţionat). S-au făcut prezentări şi John Malkovich
demonstraţii de lucru cu programele Allplan, iar o parte a
Windows Vista adoptat
seminarului a fost rezervată răspunsurilor la întrebările masiv în mediul de afaceri
Lansare NETJOBS.RO

Întâlnirea anuală a utilizatoilor Nemetschek –
Sibiu 2007

clienţilor Nemetschek.
Dintre noutăţile din Allplan 2008 prezentate enumerăm
câteva:
- metodă nouă de organizare a proiectului conform BIM;
- toate proprietăţile obiectelor sunt disponibile sub forma
unui tab;
- modalităţi noi de aranjare şi acces a funcţiilor;
- import-export fişiere în format PDF, inclusiv format 3D;
nr.aug.2007
- liste şi legende asociative;
abonează-te...
- modelatorul de garduri şi balustrade.
Ginfo
Serile festive – asigurate de sponsorii tradiţionali ai
seminarului: Henkel Bautechnik şi Swissspor – au permis
participanţilor la seminar să se cunoască mai bine şi să
schimbe diverse impresii. Conform spuselor participanţilor la
seminar, posibilitatea de a se întâlni cu colegi din întreaga
ţară, utilizatori Nemetschek, li se pare la fel de importantă ca
şi prezentarea tehnică pe marginea programului Allplan.
Bursele Agora
MGT Educaţional a participat deasemenea cu prezentarea
agora ON line
unor noi soluţii de lucru pentru arhitecţi – ecranele
interactive cu tablete grafice încorporate de 21” de la
Wacom. Acestea, împreună cu Allplan Sketch formează soluţia
ideală
pentru schiţe şi prezentări de proiecte.
octombrie 2007
Fiecare dintre sponsori a avut câte o prezentare a celor mai
noi soluţii din domeniul său, prezentări apreciate de arhitecţii
prezenţi în sală ca extrem de utile.
NET Report
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Librăria

Seminarul s-a încheiat cu colectarea de la utilizatori a
informaţiilor privind funcţionalităţile pe care aceştia le
considera importante şi care ar dori să fie îmbunătăţite în
versiunea următoare a programului Allplan.
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