Skapaðu þína eigin framtíð með AutoCAD - skilaðu inn AutoCAD LT leyfinu þínu inn fyrir nýtt AutoCAD 2018.
og sparaði 25%

Gleðilega 1. Desember.
Þetta fréttabréf verður í styttra lagi þar sem fátt hafa verið um uppfærzlur. Á þessum tímapúnkti
ættu allir sem styðjast við Revit 2018 og Inventor 2018 að vera með uppfærzlu 2018.2 inni.
AutoCAD á að vera 2018.1.1. Fljótlega á nýju ári er von á næstu "milliútgáfu".
Nóvember hefur verið skemmtilegur hér hjá TickCAD. Í byrjun mánaðar var haldið námskeið í
Inventor Sheet Metal fyrir blikksmiði í samvinnu við Iðan og var námskeiðið fullt setið. BIM
dagur þann 20. nóvember og TickTool vinnustofa þann 21. nóvember. Einnig áttum við
skemmtilega sölu sem samanstóð af 14 AutoCAD Architecture og 10 AEC Collection. Að
sjálfsögðu seldist líka vel af Product Design & Manufacturing Collection.

Lífið fyrir AutoCAD, Inventor og Revit

Tilboð mánaðarins eru tvö.
Þú getur fengið 25% afslátt á AutoCAD 2018.
Ef þú átt
gamalt AutoCAD LT eignarleyfi þá getur þú, frá og með 1. Desember fengið
25% afslátt á AutoCAD 2018 ef þú skiptir út gamla AutoCAD LT leyfinu fyrir nýtt
AutoCAD 2018 leiguleyfi.
Tilboðið gildir aðeins til 15 Desember.
Þetta tilboð á ekki við um kaup á viðbótarvörum og er aðeins í boði gegn því að AutoCAD LT
eignarleyfi sem er ekki á viðhaldsamning sé skipt út.
Hafðu samband í síma, gegnum tölvupóst eða komdu í kaffi til að fá upplýsingar og sækja
afsláttinn þinn.

KIT BIM tilboð fyrir félaga í FRV
Frá og með
7. nóvember til 26. janúar 2018 geta meðlimir í
félagi ráðgjafaverkfræðinga (FRV) nýtt sér
15% afslátt á AEC collection hvort sem um ræðir árs eða þriggja ára single- user áskrift auk
þjálfunar hjá TickCad
eða
AEC Collection á 10% afslátt hvort sem um ræðir árs eða þriggja ára multi-user áskrift auk
þjálfunar hjá TickCad.
KIT BIM tilboðið býður uppá hugbúnað og þjálfun fyrir meðlimir í félagi ráðgjafaverkfræðinga
með það sem markmið að hjálpa meðlimum að geta hratt og örugglega farið að nýta sér BIM í
daglegu starfi.
Þjálfunin er tveir heilir dagar með starfsmanni frá TickCad. Námskeiðið er haldið einhvertíman á
fyrstu 30 dögum eftir að fest hafa verið kaup á hugbúnaði.
Skilmálar:
Tilboðið gildir fyrir árleg og 3-ára áskrift.
Tilboðið gildir bæði fyrir single-user og multi-user, en með mis miklum afslætti!
Engar takmarkanir er á hversu mörg leifi eru keypt á afsláttarverð.
Þetta tilboð er aðeins í boði fyrir meðlimi í félagi sem hefur aðild að FIDIC / FRV.
2 daga þjálfun er skilyrði

Tips & Tricks:
Hér er HLEKKUR inn á áhugaverða síðu sem er með ýmis tips fyrir AutoCAD og Inventor:
Vault er einnig komið í nýjan búning með útgáfu 2018.2.
Það væri of langt mál hér að tala um allar breytingar hér en Autodesk heldur úti mjög áhugaverða
bloggsíðu um Vault þar sem allar breytingar eru útskýrðar. Hér er HLEKKURINN.
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