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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: 22.05.2008 vizuale extreme prin
intermediul ultimei
generaţii de platforme
SOFTWARE
notebook
Cea mai bună soluţie
În perioada 21-25 mai v-a avea loc în cadrul Complexului pentru securitatea
Expoziţional ROMEXPO târgul Construct Expo Ambient 2008. emailului
Kaspersky Lab va susţine
Ca în fiecare an Nemetschek România (www.nemetschek.ro) o conferinţă în cadrul
va fi pregătită cu prezentări de produse noi şi oferte deosebit ''Cyberthreats 2008''
Motorola prezintă cel
de interesante pentru arhitecţi şi ingineri constructori,
mai mic radio TETRA
precum şi pentru instalatori.
Poziţia României şi
Obiectivul central al prezentărilor va fi recent lansata propunerea de modificare a
versiune 2008 a programului de proiectare asistată de cadrului de reglementare în
comunicaţiile electronice
calculator pentru arhitectură/construcţii/instalaţii Allplan BIM
2,1 cm pentru
2008. Allplan BIM 2008 – după cum îi spune şi numele - este portabilitate maximă de la
acum complet (şi în mod real) aliniat conceptului de BIM Genius
Camera foto a200 DSLR
(Building Information Modeling). Pe lângă seria de funcţii noi şi ramele
foto digitale aduc
incluse, Allplan BIM 2008 face acum un pas decisiv spre companiei Sony două
consolidarea soluţiei complete de proiectare, atât prin prestigioase premii TIPA
Greig Williams, Director
alăturarea unei noi specialităţi – şi ne referim la Proiectarea Nokia
Europa de Sud-Est, se
drumurilor şi a canalizărilor - la grupul arhitectură – inginerie alătură proiectului "În
– calcul de rezistenţă – instalaţii, cât şi prin introducerea unor costum, pe bicicletă"
Kingston Technology
funcţionalităţi crescute la trecerea, în cadrul procesului de
lansează memoriile foarte
proiectare, de la o specialitate la alta.
performante pentru
Tot ca o noutate adusă de 2008, pachetul Allplan Instalaţii notebook-uri SO-DIMM la
este în curs de acreditare pentru calculul Certificatului 800MHz
NB Stand 100 – o nouă
Energetic conform normelor româneşti în vigoare.
soluţie de ventilaţie pentru
Aşa cum comunitatea de utilizatori Nemetschek este deja notebook de la Genius
Orange duce serviciile de
obişnuită, au fost pregătite surprize deosebite constând în
ultima generaţie în zona
oferte de excepţie. Faţă de anii precedenţi, ofertele – rurală din Suceava
Concursuri şi Premii
realizate împreună cu PLC Corporation Grup - Partenerul
oficial Nemetschek România – constau în soluţii software Online - un proiect matur în
casă şi haine noi
(programe Nemetschek Allplan pe specialităţi) şi hardware
Piaţa camerelor foto
(plotere şi notebook-uri). Fireşte, sunt bineveniţi şi cei ce nu digitale este în creştere

Nemetschek România la Construct Expo Ambient
2008

fac încă parte din marea familie Nemetschek, să se alăture
utilizatorilor acestui mod de lucru modern şi eficient.
Alte surprize – nu mai puţin plăcute – vă aşteaptă la standul
Nemetschek aflat în Pavilionul central, stand 319, nivel 7.70
în cadrul Construct Expo Ambient 2008.
Vă invităm să vedeţi la lucru noutăţile din Allplan BIM 2008,
precum şi soluţiile destinate specialităţilor inginerie/calcul
structural, proiectarea drumurilor şi canalizărilor şi instalaţii.

CURS VALUTAR BNR
1 EUR = 3,6724 RON
1 USD = 2,3959 RON
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