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TITLURI

eLiberatica 2008 –
oportunităţi şi afaceri
folosind tehnologii deschise
ANRCTI propune o
procedură pentru alocarea
din data de: 05.03.2008 şi utilizarea unor coduri,
indicative şi numere de
rutare
FIRME
D-Link îşi consolidează
parteneriatul cu energy star
Nemetschek şi-a completat paleta de produse cu o nouă pentru dispozitive ecologice
AGER Solutions - lider de
soluţie de proiectare a drumurilor şi a canalizărilor. Estre
vânzări pe direcţia
vorba de două noi programe – Allplan DRUMURI şi Allplan Microsoft Dynamics NAV
CANALIZăRI ce vin să completeze soluţia Allplan de proiectare
ASCENTA automatizează
acordarea creditelor la OTP
în arhitectură, construcţii şi managementul construcţiilor.
Bank
Cele două programe vor fi lansate oficial pe piaţa românească
CAD pentru proiectarea
în cadrul târgului ConstructExpo 2008 Antreprenor ce se va drumurilor/terasamentelor
şi a canalizărilor
desfăşura la Romexpo în perioada 5-9 martie.
Flamingo va avea în 2008
Iată pe scurt câteva dintre facilităţile cu care vin noile o poziţie mai puternică pe
programe:
piaţă
Microsoft lansează Office
Allplan DRUMURI
Workspace Beta
Programul este un sistem complet, conceput pentru LiveRomânia,
la a cincea
construcţia căilor de comunicaţie rutiere şi feroviare. Dintre ediţie a CeBIT Hanovra
SMC Networks şi
facilităţile pe care programul le pune la dispoziţie amintim:
Solarflare Communications
- proiectarea automată a drumurilor;
fac demonstraţii la CeBIT
- calcul suprainaltari şi supralargiri;
Xerox - marca de hârtie
de birou numărul 1 din
- import şi export automat din/către staţiile totale;
- definirea straturilor rutiere şi calculul necesarului de Europa
ECDL ROMÂNIA şi Dual PC
materiale;
la Sibiu
Tool lansat pentru
- generarea diagramei de mişcare (transport) a pământului;
deblocarea PC-urilor

CAD pentru proiectarea
drumurilor/terasamentelor şi a canalizărilor

- generarea graficului de acceleraţii;
- amplasarea automată a zidurilor de sprijin;
- realizarea automată a profilului transversal şi longitudinal;
- proiectarea încrucişărilor, joncţiunilor şi a intersecţiilor;
- realizarea de fotomontaje şi animaţie.
nr.dec.2007
Allplan CANALIZĂRI
agora ON line
Poate fi utilizat atât independent, cât şi împreună cu modulul
STRăZI pentru a proiecta cu uşurinţă sistemul de drenare
asociat drumului.
ianuarie 2008 Dintre facilităţile programului amintim:
- calculul hidraulic al reţelelor de canalizare;
Librăria
- calculul cantităţii de precipitaţii colectate după curbele
intensitate/durata/frecvenţă;
- toate elementele sistemului de canalizare sunt în strânsă
legătură cu elementele terenului, astfel ca modificarea
primelor, atrage automat după sine modificarea cantităţilor
de materiale, terasamente şi a profilelor;
- este posibilă calcularea volumului excavaţiei şi definirea
tipului de săpătura, variabil în funcţie de adâncime;
- poziţia căminelor poate fi generată automat pe tronson (la
echidistanta indicată), dar este posibilă şi disocierea traseului
de canalizare de cel al drumului şi modificarea manuală a
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poziţiei căminelor;
- canalizarea poate fi definită şi independent de toate axele
rutiere. Traseul este în acest caz definit de poziţionarea
căminelor;
Mai multe detalii despre aceste noi program puteţi vedea pe
site-ul companiei: www.nemetschek.ro.
Programul este complet tradus în limba romana şi are de la
început introduse biblioteci de elemente şi standarde în
vigoare.
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