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Nemetschek - Cursuri Nemetschek OAR Bucuresti
La initiativa OAR Bucuresti, cu sprijinul direct al prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, presedinte al filialei OAR Bucuresti, Nemetschek
Romania a organizat in zilele de 11 si 12 mai cursuri de instruire in utilizarea programelor Allplan. Cursurile s-au tinut la Centrul de
scolarizare Nemetschek din cadrul UAUIM Bucuresti. Arhitectii ce au participat la aceste cursuri au parcurs, impreuna cu instructorii,
etapele realizarii unui proiect complet de arhitectura cu ajutorul programului Allplan.
„Mi-a fost utila participarea la curs, am invatat multe despre acest program de care auzisem, dar nu stiam sa-l utilizez. (…) Cursul a
pus accent pe partea spectaculoasa a rezultatelor proiectarii cu Nemetschek. Nivelul de prezentare a fost potrivit pentru mine care sunt
familiarizata cu proiectarea computerizata.” a spus d-na arh. Oana Priscu, Arhiconstruct. „Motivul principal care m-a determinat sa
particip la cursuri a fost dorinta de a sti sa utilizez acest program despre care auzisem si de la sotul meu, care a fost printre primii
utilizatori ai variantei cu licenta in cadrul firmei la care lucra atunci: Ilbau. Si curiozitatea. Stiu sa utilizez AutoCAD-ul si mi se pare
muuuuult inferior Nemetschek-ului in proiectarea de arhitectura. De aceea am venit foarte incantata de la acest curs si as vrea ca pe
viitor sa proiectez numai cu Nemetschek. (…) Mi se pare foarte util sa particip si pe viitor la astfel de cursuri pentru ca ma plafonasem
cu AutoCAD-ul si acum mi s-au deschis noi perspective. As vrea sa cunosc si un program de prezentare.” a incheiat arh. Oana Priscu.
Actiunea Nemetschek Romania a fost foarte bine primita de participanti, fie ca ei aveau deja cunostinte de proiectare asistata de
calculator utilizand alte aplicatii specifice, fie ca s-au intalnit pentru prima oara cu acest tip de activitate.
„Derularea acestor cursuri mi s-a parut extrem de utila. Am apreciat foarte mult atat initiativa Nemetschek Romania, cat si a OAR
Bucuresti pentru organizarea acestor cursuri. Apreciez ca nivelul prezentarii a fost optim ales, in coroborare cu dedicatia persoanelor
care au prezentat informatiile si care ne-au asistat cu multa rabdare si profesionalism.” a afirmat d-na arh. Paula Olteanu, Birou
individual de arhitectura Paula Olteanu, participanta la cursuri. „Intalnirea a fost utila atat cunoasterea modului de proiectare cu
calculatorul cat si pentru cunoasterea produselor Nemetschek. M-am si interesat la reprezentantii Nemetschek Romania despre
posibilitatile de viitor pentru aprofundarea cunostintelor acumulate, care in mod evident trebuie consolidate in pasi succesivi, informatia
fiind de o complexitate ridicata.” a mai spus arh. Paula Olteanu.
Deoarece numarul arhitectilor ce au dorit sa participe la curs a depasit capacitatea unei serii de instruire, Nemetschek Romania a
hotarat organizarea unui nou curs in perioada 1-2 iunie. Pentru detalii asupra desfasurarii urmatorului curs doritorii urmeeaza sa
contacteze firma Nemetschek Romania (021-253 25 80) sau OAR Bucuresti.
„Doresc sa va multumesc pentru invitatia de a urma seria de cursuri intensive Nemetschek. Cunosteam de la colegi arhitecti
flexibilitatea lucrului in Allplan si am fost placut impresionat ca acest lucru s-a reflectat si in modul de organizare-prezentare pe
parcursul celor doua zile. Am remarcat eficienta expunerii: o prezentare generala dublata de sprijinul individual oferit cursantilor de
catre cele trei asistente. In doar doua zile pot spune ca mi-am insusit modul de operare in Allplan si, convins fiind de avantajele oferite
de acest program, intentionez sa achizitionez soft-ul. As recomanda segmentarea prezentarii generale in mai multi pasi care sa fie
parcursi integral de catre cursanti. Felicitari pentru organizare!” a declarat dl. arh. Narcis Teodorescu, participant la cursuri.
In perioada 17 - 19 mai 2007 Nemetschek Romania va fi prezenta la Anuala de Arhitectura ce va avea loc in Bucuresti, la Sala Dalles.
Cu aceasta ocazie membrii OAR vor putea beneficia de ofertele speciale pentru programele Allplan. Ofertele vor consta intr-o reducere
de 40% pentru pachetele Allplan Integra Arhitectura (www.nemetschek.ro/oferte/integra/integra.htm) si Allplan 300.
Allplan Integra este solutia completa si integrata de proiectare pentru arhitecti. Cu Allplan Integra, arhitectii au la dispozitie, fata de
pachetul Allplan Arhitectura, module suplimentare cu ajutorul carora acopera intregul proces de proiectare si design. Allplan Integra
include functii usor de folosit pentru peisagistica, modele de teren si urbanism, posibilitati de lucru in retea si multe altele.
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Alte informatii - Nemetschek
Nemetschek Romania la Construct Expo Antreprenor 2007
Nemetschek laseaza Allplan pentru Vista
Nemetschek a achizitionat pachetul majoritar la Graphisoft
Nemetschek Romania lanseaza Allplan Integra
Nemetschek achizitioneaza SCIA
Intalnirea anuala a utilizatorilor Nemetschek - Predeal 2005
Lansare Allplan 2004
Noul Centru de Instruire Nemetschek
Nemetschek Romania sponsorizeaza Premiile "ArhitextDesign 2003"
Nemetschek Romania - Licente gratuite pentru studenti
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