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Pakiet PARTNER STUDENT - zamów programy już dzisiaj i to za darmo!
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INTERsoft sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku oprogramowania dla budownictwa od 1997 roku. W
ciągu tych lat w naszej firmie powstało kilkanaście programÃłw autorskich. W naszej ofercie są rÃłwnież
programy, do ktÃłrych wykonaliśmy polskie wersje językowe. Obecnie firma INTERsoft skupia się na
dystrybucji oprogramowania, za produkcję zaś odpowiedzialna jest ArCADiasoft Chudzik sp. j.
Taki podział kompetencji między dwie jednostki pozwolił nam dalece wyspecjalizować działania w
obydwu firmach, co skutkuje wyznaczaniem trendÃłw w dziedzinie oprogramowania, naśladowanych
potem przez innych, oraz szeregiem działań proklienckich, takich jak na przykład bezpłatne, w pełni
funkcjonalne wersje szkoleniowe programÃłw, bezpłatne: szkolenia, hotline i aktualizacje. SzczegÃłlnie
zależy nam na rozwoju młodych kadr architektÃłw i inżynierÃłw branży budowlanej. Specjalnie dla nich
i jednostek edukacyjnych firma INTERsoft przygotowała program PARTNER STUDENT. PARTNER
STUDENT jest darmowym pakietem oprogramowania, przeznaczonym dla studentÃłw kierunkÃłw
Architektura, Budownictwo, Inżynieria Środowiska oraz pokrewnych, studiujących w trybie
stacjonarnym. Pakiet ograniczony jest roczną licencją i zawiera następujące programy: FORMULARZ
ZAMAWIANIA OPROGRAMOWANIA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ Â
- ArCADia-START
- ArCADia-ARCHITEKTURA
- ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS
- ArCADia-INSTALACJE GAZOWE
- ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE
- ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE
- ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE
- ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE
- ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE
- ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE
- ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY
- ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE
- ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE
- ArCADia-INWENTARYZATOR
- ArCADia-INTELLICAD
- ArCADia-TERMO PRO
- Efekt ekologiczny
- Efekt ekonomiczny
- DobÃłr grzejnikÃłw
- Klimatyzacja
- I.T.I.
- Konstruktor (plus moduły obliczeniowe i rysunkowe)
- R3D3-Rama 3D + InterStal + InterDrewno
+ EuroStal + EuroŻelbet
- StalCAD
- ŻelbetCAD
- InstalCAD
- INTERsoft-PRZEDMIAR
- Ceninwest
- NetMan
Słuchacze studiÃłw podyplomowych związanych z energetyką i audytingiem mogą od nas otrzymać
pakiet programÃłw INTERsoft AUDYT ENERGETYCZNY EDU, w skład ktÃłrego wchodzą:
- ArCADia-TERMO PRO
- Efekt ekologiczny
- Efekt ekonomiczny
- ArCADia-START
- ArCADia-INTELLICAD
- ArCADia-ARCHITEKTURA
- ArCADia-INWENTARYZATOR
- Ceninwest
Warunkiem otrzymania licencji jest:
- podanie adresu z kodem pocztowym,
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- podanie numeru telefonu kontaktowego,
- przesłanie zaświadczenia o statusie studenta lub skanu pierwszej strony indeksu i strony
potwierdzającej wpis na kolejny semestr z widocznym trybem studiÃłw.
Dla studiÃłw podyplomowych:
- podanie adresu z kodem pocztowym,
- podanie numeru telefonu kontaktowego,
- przesłanie zaświadczenia o statusie studenta lub umowy z uczelnią, na ktÃłrej widoczna będzie nazwa
kierunku studiÃłw i data ich zakończenia.
Â FORMULARZ ZAMAWIANIA OPROGRAMOWANIA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

http://studentbuduje.pl

Kreator PDF

Utworzono 14 November, 2018, 07:34

