!
Dārgais AxisVM lietotāj,
Inter-CAD Ltd, AxisVM galīgo elemenru analīzes (GEA) programmatūras izstrādātājs, sniedz Tev
īpašu piedāvājumu jaunajai versijai un jauninājumiem, kā arī papildu moduļu iedāgādei. Izvēle –
Jūsu:
ĪPAŠS VASARAS PIEDĀVĀJUMS
Pasūtot jauninājumu vai papildinājumus no 15. jūnija līdz 15. jūlijam, piedāvājam šādus noteikumus:
SB versijas jauninājums -10 %
PRO versijas jauninājums -15 %
Vēlies jaunus papildu moduļus?
Iegādājies lētāk*:
-10% par 2 moduļiem,
-15% par 3 moduļiem,
-20% par 4 un vairāk moduļiem,.
*neattiecas uz moduļu komplektiem, kuriem jau ir lielas atlaides
Jums vajadzīga papildus AxisVM licence? Ar prieku piedāvājam:
-35% par otro licenci,
-40% par trešo,
-55% par ceturto un vairāk,
Parādījušies lielāki projekti? Varam piedāvāt
-25% kapacitātes jauninājumam (SB -> PRO)
Bonuss! -5% papildu atlaide, ja izpildīsiet šo mazo aptauju, jo mēs vienmēr novērtējam Jūsu ieguldījumu.
Priecāsimies to saņemt drīzumā! – tāpat Jūs – savu atlaidi!
Šeit atradīsiet informāciju par komplektiem un to iespējām un pieprasīsiet cenas piedāvājumu AxisVM
weblapā.
Lūdzu sūtiet savu pasūtījumu uz ARCHIA biroju lidz 15 jūlijam
Lejuplādē AxisVM X5 testa versiju un novērtē to 30 dienas bez maksas; izmēģini šo pilnvērtīgo profesionālo
konstrukciju analīzes un projektēšanas programmatūru savam projektam.
ĪSS IESKATS X5 VERSIJAS JAUNUMOS
Šajā jaunajā AxisVM versijā ir daudz uzlabojumu, kas veikti, atsaucoties būvniecības nozares profesionāļu
ieteikumiem, atbalstot viņu ikdienas darba vajadzības.
ĪPAŠI LATVIJAS LIETOTĀJIEM:
AxisVM X5 ir iestrādāti Latvijas valsts standarti (EN1990-EN1998)
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6516362844613734400
Jaunajā versijā iekļauts daudz būtisku, noderīgu, uzlabojumu
AxisVM X5 VERSIJAS JAUNĀS IESPĒJAS – VIDEO

,
JAUNI MODUĻI
Pateicoties 3 jauniem aprēķinu moduļiem AxisVM X5 būs neaizvietojams palīgs visos Jūsu projektos:
RC5 modulis - dzelzbetona sienu un serdes sienu projektēšanai
RC5 MODUĻA APRAKSTS – PDF
TD8 modulis – koka konstrukciju uguns noturības pārbaudei
TD8 MODUĻA APRAKSTS – PDF
MD1 modulis – mūra sienu projektēšanai (izlaidumā R2)
MD1 MODUĻA APRAKSTS – PDF
Versijā AxisVM X5 ir arī citi uzlabojumi un jaunumi, piemēram, uzlaboti rediģēšanas rīki, padarot
modelēšanu ātrāku un ērtāku, jaunas projektēšanas metodes un datu importa/eksporta iespējas, atbilstoši
X5 koncepcijai. Izstrādē ir arī izlaidums R3!
VISAS X5 VERSIJAS JAUNĀS IESPĒJAS
Visi šie mūsu programmatūras uzlabojumi ieviesti, lai padarītu būvkonstrukciju projektēšanas procesu vēl
gudrāku un produktīvāku un mēs ceram, ka Jūs to novērtēsiet.
MAZĀ BIZINESA UN PROFESIONĀLĀS KONFIGURĀCIJAS ATŠĶIRĪBAS
PRO versija spēj apstrādāt neierobežotu galīgo elementu skaitu. Analizējamā modeļa lielumu un
sarežģītību var ierobežot vienīgi datortehnikas veiktspēja.
Ja izvēlēsieties zemcenas Mazā Uzņēmuma (Small Business – SB) versiju, varēsiet rēķināt skaitā līdz 250
siju vai 500 kopņu galīgo elementu, 1500 ribu galīgo elementu, 2000 virsmas (membrānas + plātnes +
čaulas galīgos elementus).
AxisVM Mazā Uzņēmuma (SB) versijas lietotāji, samaksājot cenu starpību, var jebkurā laikā pāriet uz PRO
versiju, kā arī izvēlēties spēcīgākas bāzes konfigurācijas ar paplašinātām aprēķinu iespējām, ieskaitot
nelineāro projektēšanu un analīzi (izliece, plastiskās deformācijas (nelineāram materiāla modelim).
Ar prieku atbildēšu visus Jūsu jautājumus.
Sirsnībā –
Ģirts Pētersons
g.petersons@archia.lv | www.archia.lv | www.axisvm.eu
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