În atenția Domnului Primar!








Aveți de realizat sau vizualizat în timp real hărți pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului (PUG,
PUZ, unități teritoriale, obiective de utilitate publică, zonificare existentă și propuneri etc.)?
Aveți nevoie de extragerea automată a cantităților necesare listelor de investiții (spații verzi,
trotuare, suprafețe construite etc.) pentru teritoriul pe care îl administrați?
Trebuie să identificați amplasamentele și vecinătățile precum și terenuri agricole, pășuni, păduri,
intravilan, extravilan etc.?
Doriți transformarea planurilor în format digital în vederea arhivării acestora în formatul ISO PDF?
Aveți nevoie de o prezentare grafică și o modelare virtuala cât mai apropiată de realitate a
parcurilor, spațiilor de joacă, a cladirilor, sensurilor giratorii sau despre cum se va integra un
obiectiv nou construit într-o zonă existentă?
Doriți un program ușor de învățat, cu interfață și documentație în limba română și pe care ulterior să
îl puteți completa cu noi funcțiuni după necesități?
Doriți să aveți la cine să apelați ori de cate ori întâmpinați o dificultate în utilizarea programului?

In cazul in care raspunsul la oricare din intrebarile de mai sus este afirmativ, propunerea noastra este
„Allplan".

De ce Allplan?
Pentru că aveți toate cele enumerate mai sus într-un singur program!
În plus:
 Puteți citi date din peste 50 de formate: DWG, DXF, DGN, IFC, JPG, TIFF (incl. cu
georeferențiere), fișiere de puncte topo din stațiile totale etc.
 Aveți la dispoziție un număr nelimitat de licențe gratuite de vizualizare a datelor.
 Beneficiați acum de o ofertă specială pentru achiziționarea programului.

Sunt de acord cu comanda
FORMULAR COMANDĂ

Nume client …………………………………………………………………………...……………..
CIF / CNP ………………………….............. Nr. Reg. Comert ………………………………….
Adresa ………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
Persoană de contact : ............................................................................................................
Banca ……………………………... ……….. IBAN ……………………………………………….
Telefon …………………………….. ……… Fax ………………………………………………….
E-mail ……………………………………………………………
Denumire pachet

Nr. bucati

Pret

Allplan Design 3D cu extensiile :
- Modele digitale de teren
- Plan de situație
- Urbanism
- Peisagistică
Opțional:
- Extensia manager de lucru în rețea (permite lucrul
simultan al mai multor utilizatori în acelasi proiect)

Oferta este valabilă numai până la 24 mai 2013.
Prețurile nu conțin TVA și se plătesc în RON.

Tabletele sunt modelul Samsung Galaxy Tab2 – P3110 . Poza este cu caracter informativ.

Vă rugăm să transmiteți formularul completat la: office@nemetschek.ro sau prin fax la 021-253.2581.
Dacă aveți intrebări nu ezitați să ne contactați la tel. 021.253.25.80 sau 0766.070.140.
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