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Eπίσημος αποκλειστικός διανομέας και εξουσιοδοτημένο  

Support Center τoυ ARREDOCAD σε Ελλάδα & Κύπρο

www.ergocad.eu
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Η Ergocad αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και διοργάνωσης σεμιναρίων. Με μοναδικό

στόχο την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων στους επαγγελματίες μηχανικούς και διακοσμητές, φροντίζουμε να καλύπτουμε

τις ανάγκες κάθε γραφείου δίνοντας έμφαση στην συνεχή υποστήριξη και στην εκπαίδευση. Η ομάδα της Ergocad αποτελούμενη από στελέχη με

πολυετή εμπειρία στο χώρο του τεχνικού λογισμικού, μετατρέπει κάθε σας επιλογή σε λογισμικό/σεμινάρια σε επένδυση η οποία αυξάνει την

παραγωγικότητα σας και εγγυάται μαζί σας το τελικό αποτέλεσμα κάθε έργου που αναλαμβάνετε.
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4 Tεχνολογία Real Time Rendering & Special effects 

5 Εύκολη δημιουργία 3D αντικειμένων & επίπλων

6 Βιβλιοθήκη με πάνω από 25.000 έτοιμα αντικείμενα

7 Πρόσθετα plug-ins

8    Σύνδεση με το Sketchup

9 Ενσωματωμένη η μηχανή φωτορεαλισμού D-RAY

10 Λύσεις για σχεδιαστές και κατασκευαστές επίπλων

11 Σύνθεση δωματίων & κτιρίων

12 Χαρακτηριστικά εκδόσεων/ Διαφορές

13 Απαιτήσεις συστήματος

14 Εκπαίδευση & υποστήριξη
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*Όλες οι εικόνες κτιρίων που δημιουργήθηκαν στο παρόν φυλλάδιο έχουν παραχθεί από χρήστες του ARREDOCAD
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Εσωτερική διακόσμηση & Φωτορεαλισμός
Αν ασχολείστε με την εσωτερική 
διακόσμηση και αναζητάτε ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδίασης και 
ταυτόχρονα παραγωγής υψηλής ποιότητας 
φωτορεαλιστικών απεικονίσεων είναι 
ευκαιρία να γνωρίσετε τις εκπληκτικές 
δυνατότητες του ARREDOCAD.

Το ARREDOCAD περιλαμβάνει μία από τις 
πιο πλούσιες βιβλιοθήκες στον κόσμο με 
πάνω από 25.000 έτοιμα 3D αντικείμενα 
από τους πιο γνωστούς οίκους & 
κατασκευαστές στο διεθνή χώρο.

ARREDOCAD: 

Ολοκληρωμένη λύση για την 

εσωτερική διακόσμηση 

Το ArredoCAD Designer έχει
σχεδιαστεί ειδικά για τους
επαγγελματίες που ασχολούνται με
τις μελέτες εσωτερικής διακόσμησης
προσφέροντας τους τη δυνατότητα
να σχεδιάσουν εύκολα, γρήγορα και
με εκπληκτικά αποτελέσματα
μεμονωμένα δωμάτια, διαμερίσματα
ή ακόμα και ολόκληρες κατασκευές.
Η τεράστια βιβλιοθήκη του
προγράμματος περιλαμβάνει πάνω
από 25.000 έτοιμα έπιπλα
κατασκευαστών, πόρτες, παράθυρα,
υλικά και στοιχεία τα οποία είναι
πλήρως παραμετρικά και μπορούν να
τροποποιηθούν με βάση τις ανάγκες
κάθε μελέτης.

Παράλληλα μπορούν εύκολα να
εισαχθούν έτοιμα 3D αντικείμενα
από το 3DStudio ή το Sketchup!
Η πανίσχυρη μηχανή του ArredoCAD
παρέχει τη δυνατότητα στους
επαγγελματίες διακοσμητές &
αρχιτέκτονες να χρησιμοποιήσουν
την τεχνολογία του live rendering &
να παρουσιάσουν πραγματικά
υψηλής ποιότητας αποτελέσματα
φωτορεαλισμού στους πελάτες τους
και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη
τους έναντι του ανταγωνισμού.

Ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη που κάνει το ARREDOCAD ένα από τα ολοκληρωμένα προγράμματα

εσωτερικής διακόσμησης είναι ότι ο χρήστης μπορεί ταυτόχρονα να σχεδιάσει στο χώρο & να

δημιουργήσει εκπληκτικές φωτορεαλιστικές απεικονίσεις με την τεχνολογία Live rendering.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ ο χρήστης ενεργοποιεί τη διαδικασία του φωτορεαλισμού παράλληλα μπορεί

να συνεχίζει τη σχεδίαση στο background κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο!

Εκπληκτικά αποτελέσματα φωτορεαλισμού με την τεχνολογία Live rendering
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Εγγραφείτε στο κανάλι της ERGOCAD στο

youtube, ενημερωθείτε πρώτοι για τις νέες

εξελίξεις για όλα τα προγράμματα και

εκπαιδευτείτε δωρεάν από τα ηλεκτρονικά

μαθήματα, βρείτε χρήσιμες συμβουλές κ.α.

https://www.youtube.com/channel/UCxkdwrb1bhOUOK4TaAVKqhA
https://www.youtube.com/channel/UCxkdwrb1bhOUOK4TaAVKqhA


Το ARREDOCAD διαθέτει μία πανίσχυρη μηχανή rendering για να πραγματοποιήσετε φωτορεαλισμούς & animation υψηλής ποιότητας και να ολοκληρώσετε τις προτάσεις σας σε ελάχιστο χρόνο. Mε τα 
εργαλεία κίνησης που περιλαμβάνει το ARREDOCAD μπορείτε να περιηγηθείτε σε πραγματικό χρόνο στο εσωτερικό κάθε έργου ενώ τα υλικά και οι τελικές επιφάνειες κάθε στοιχείου εμφανίζονται σε 
μορφή 3D High Definition!
Η μοναδικότητα όμως του ARREDOCAD βρίσκεται σε ένα ακόμα στοιχείο:
Εκτός από το ότι το πρόγραμμα σας προσφέρει έτοιμα αντικείμενα για να μπορείτε να ολοκληρώσετε τα σχέδια σας, κατά την περιήγηση μπορείτε να έχετε ενεργοποιημένα τα εργαλεία του animation:
-Άνοιγμα και σβήσιμο επιλεγμένων πηγών για φωτισμό όπως ο ήλιος, σποτάκια, επιφανειακά στοιχεία φωτισμού κα.α
-Εισαγωγή πραγματικών φωτογραφιών και εικόνων από τον περιβάλλοντα χώρο (backgrounds) και ενσωμάτωση τους στο φόντο
-Κίνηση των στοιχείων του νερού όπως για παράδειγμα σε πισίνες
-Καθορισμός της φοράς του ανέμου και κίνηση των φύλλων των δέντρων
-Απεικόνιση πραγματικών ταινιών/κινούμενων σχεδίων στις οθόνες/τηλεοράσεις οι οποίες βρίσκονται στο εσωτερικό του κτιρίου
-Κίνηση της φλόγας της φωτιάς σε εστίες, σε τζάκια κ.α.

Χρησιμοποιήστε και εσείς μερικά μόνο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά και θα διαπιστώσετε την μοναδική ευκολία με την οποία το ARREDOCAD παράγει αυτά τα μοναδικά αποτελέσματα!

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Real Time Rendering & Special effects !  
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Χρήση καινοτόμου μοντελοποιητή  για τη δημιουργία 3D αντικειμένων

Ένα πανεύκολο στη χρήση εξελιγμένο εργαλείο καθοδηγεί τον χρήστη του προγράμματος να δημιουργήσει ευθύγραμμα και καμπύλα στοιχεία με τη χρήση μιας βασικής διατομής και τον καθορισμό ενός 

μονοπατιού. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να σχεδιαστούν ακόμα και τα πιο σύνθετα αντικείμενα στο χώρο.

Εύκολη δημιουργία 3D στοιχείων/αντικειμένων/επίπλων



Μία από τις πιο πλούσιες βιβλιοθήκες με 3D έπιπλα και προϊόντα στον κόσμο

Στο ArredoCAD Designer υπάρχει μία τεράστια βιβλιοθήκη με στοιχεία διακόσμησης για να σχεδιαστούν:
 Συνθέσεις για κουζίνες μοντέρνου ή παραδοσιακού στυλ με έτοιμα ντουλάπια, πορτάκια, στηρίγματα κ.α.
 Μπάνια και χώροι λουτρών με την εισαγωγή στοιχείων ειδών υγιεινής, μπαταρίες, λεκάνες, φωτιστικά,

πλακίδια, χαλάκια και εξαρτήματα από τους πιο γνωστούς κατασκευαστές στο χώρο.
 Εξωτερικοί χώροι και κήποι με εισαγωγή 3d δέντρων, πλαστικών δοχείων, ψάθινων επίπλων, γλαστρών

κ.α.

Όλα τα στοιχεία είναι παραμετρικά με αποτέλεσμα οι χρήστες του προγράμματος να μπορούν να
τροποποιήσουν το μέγεθος, τα υλικά των επιφανειών και τα τελειώματα, να συνθέσουν πορτάκια με
ντουλάπια και ηλεκτρικές συσκευές, να αναπαράγουν έπιπλα και αντικείμενα κάθε οίκου & κατασκευαστή
ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εισαγωγής νέων 3D στοιχείων και υλικών . Η βιβλιοθήκη του προγράμματος
περιλαμβάνει πάνω από 25.000 παραμετρικά αντικείμενα από τους πιο γνωστούς οίκους.

Βιβλιοθήκη με πάνω από 25.000 έτοιμα έπιπλα και προϊόντα εμπορίου

6



Plug-in για προβολή διαφανειών

Plug-in για την εισαγωγή 3D αντικειμένων
Με το plugin αυτό μπορεί να γίνει εισαγωγή 3D αντικειμένων από τα προγράμματα Sketchup ή 3Dstudio (αρχεία μορφής .skp ή .3ds). Τα

αντικείμενα αυτά ο χρήστης μπορεί συνήθως να τα κατεβάσει από ειδικές ιστοσελίδες ή απευθείας από τα επίσημες σελίδες των

κατασκευαστών και να τα χρησιμοποιήσει στα έργα του..

Με βάση τις ξεχωριστές ανάγκες

κάθε επαγγελματία, μπορεί να

γίνει παραμετροποίηση του

ArredoCAD Designer και να

προστεθούν πολύ χρήσιμες

λειτουργίες. Η ενεργοποίηση

τους γίνεται πολύ εύκολα με τη

χρήση ενός μόνο κωδικού. Για

περισσότερες πληροφορίες

καλέστε την ERGOCAD.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ PLUGINS

Η λειτουργία «Προβολής διαφανειών» αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για την παρουσίαση των έργων σας στους τελικούς πελάτες.

Με τη χρήση αυτού μπορείτε να παρουσιάσετε φωτορεαλιστικές απεικονίσεις από κάθε οπτική γωνία της κατασκευής και με

ποιότητα που συναρπάζει και μαγεύει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς θεατές. Η λειτουργία αυτή στηρίζεται στην ταχύτατη

απεικόνιση συνεχόμενων εικόνων (renderings, 3D ή 2D απόψεων, προοπτικών, σχεδίων, εκτυπώσεων κλπ) με καθορισμό της

διάρκειας, της ανάλυσης & του επιπέδου zoom, παράγοντας εντυπωσιακά τελικά αποτελέσματα σε ένα και μόνο εκτελέσιμο αρχείο. 7

http://www.ergocad.eu/
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Το ARREDOCAD διαθέτει - όπως αναφέρθηκε - σύνδεση με το sketchup και το 3D

warehouse δίνοντας στον επαγγελματία διακοσμητή ή αρχιτέκτονα απεριόριστη

ελευθερία στη δημιουργία 3D μοντέλων αφού υπάρχουν εκατομμύρια έτοιμα

αντικείμενα στις βιβλιοθήκες αυτές. Από τη στιγμή μάλιστα που γίνεται η εισαγωγή

ενός 3D αντικειμένου στο ArredoCAD Designer, μπορεί να γίνει τροποποίηση του

διαστάσεων, των υλικών και να καταχωρηθεί στη βιβλιοθήκη του προγράμματος.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ SKETCHUP

ARREDOCAD + SKETCHUP
Απεριόριστες δυνατότητες



Παραγωγή πολλαπλών 3D
απεικονίσεων ταυτόχρονα! Ενσωματωμένη η μηχανή φωτορεαλισμού D-RAY 

Kορυφαία μηχανή για την παραγωγή φωτορεαλιστικών απεικονίσεων
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Το ARREDOCAD designer έχει ήδη ενσωματωμένη στη βιβλιοθήκη των υλικών και αντικειμένων του, την πανίσχυρη μηχανή rendering D-RAY με

την οποία παράγονται σε ελάχιστο χρόνο και με μοναδική ευκολία υψηλής ποιότητας φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. Με μόλις μερικά κλικ

μπορούν να καθοριστούν ειδικά εφέ για απεικονίσεις ημέρας και νύκτας & να εισαχθούν αρχεία εικόνων και φωτογραφίες υψηλής

ποιότητας/ανάλυσης με την μορφή αρχείων HDR ή JPG. Ένα επίσης σημαντικό πλεονέκτημα με το οποίο εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος,

αποτελεί και το γεγονός ότι με την τεχνολογία D-RAY, ο χρήστης του προγράμματος μπορεί να εργάζεται στο έργο και την ίδια στιγμή να

παράγει φωτορεαλιστικές απεικονίσεις από διαφορετικές οπτικές γωνίες στο εσωτερικό μιας κατασκευής.
* Για τη χρήση της μηχανής φωτορεαλισμού D-Ray απαιτείται λειτουργικό Μicrosoft Windows 7 64-bit ή νεώτερο



ARREDOCAD PRODUCER

Το ArredoCAD Producer έχει δημιουργηθεί ειδικά για την αγορά των κατασκευαστών επίπλων. Εταιρίες οι οποίες παράγουν έπιπλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν

αυτή την ειδική έκδοση του προγράμματος για την 3D απεικόνιση των προϊόντων τους αλλά και για την αποστολή παραγγελιών, στέλνοντας τις τελικές προτάσεις

τους στα καταστήματα τους και στους τελικούς πελάτες. Το ArredoCAD Producer είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα και δυναμικά προγράμματα στο χώρο του

επίπλου, αφού προσφέρει την δυνατότητα στους σχεδιαστές να παραμετροποιήσουν και να συνθέσουν τα επιμέρους τμήματα των επίπλων με τέτοιο τρόπο ώστε

να δημιουργήσουν άπειρους συνδυασμούς, παρέχοντας στους πελάτες τους προϊόντας υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Το ArredoCAD Producer συνεργάζεται

με οποιοδήποτε πρόγραμμα διαχείρισης και ανάγνωσης αρχείων για μηχανές κοπής CNC. Μπορεί παράλληλα να γίνει προγραμματισμός εξωτερικά για

οποιοδήποτε αυτοματισμό επιθυμεί ο κατασκευαστής και να καλυφθούν ακόμα και οι πιο σύνθετες απαιτήσεις της εταιρίας για την κατασκευή επίπλων.

Μία ολοκληρωμένη λύση και για τους σχεδιαστές & κατασκευαστές επίπλων
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PRODUCER
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Χρησιμοποιώντας τις έξυπνες λειτουργίες του ARREDOCAD μπορείτε να συνδυάσετε έργα τα οποία έχετε δημιουργήσει όπως δωμάτια με όλα τα αντικείμενα τους, τα φώτα, τα

έπιπλα, τους τοίχους, τα ανοίγματα και τα άλλα στοιχεία του δωματίου και να τα συνθέσετε σε ένα τελικό αρχείο παράγοντας τρισδιάστατες απεικονίσεις εσωτερικών ή

εξωτερικών χώρων. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε επίσης να συνδυάσετε ορόφους για να δημιουργήσετε ένα ολόκληρο κτίριο ή να προσθέσετε διαφορετικά κτίρια στο ίδιο έργο

και να δημιουργήσετε εύκολα τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις για κτιριακά συγκροτήματα
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Σύνθεση δωματίων – ορόφων – κτιρίων

• Επιλογή του τύπου του φωτιστικού σώματος από την πλούσια βιβλιοθήκη του προγράμματος

• Τοποθέτηση τους στο χώρο ή πάνω σε υφιστάμενα στοιχεία όπως για παράδειγμα στοιχείο οροφής, δαπέδου, κήπου κλπ

• Εύκολος καθορισμός των πηγών φωτισμού καθώς και του χρώματος τους

• Άνοιγμα ή κλείσιμο επιλεγμένων πηγών φωτισμο και καθορισμός της έντασης καθενός ξεχωριστά.

Φωτορεαλισμός με νυχτερινές λήψεις και φωτιστικά ή με φώτα ημέρας

11



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ LT & PRO/Διαφορές/Plug-ins LT PRO

Εγχειρίδια χρήσης με τη μορφή videos x x

Videos για την αυτοεκμάθηση του προγράμματος x x

Έτοιμα σχέδια για τη δημιουργία δωματίων (χωρίσματα με τοίχους, τυχαία σχήματα δωματίων, καμπύλοι τοίχοι) x x

Εισαγωγή αρχείων 2D DWG & DXF αρχείων για τη δημιουργία των κατόψεων x x

Έτοιμα μοντέρνα & παραδοσιακά σχέδια/αντικείμενα για τη δημιουργία κουζίνας, καθιστικών, υπνοδωματίων, λουτρών κ.α. x x

Καθορισμός μεγέθους αρχείων με δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστη πεδίων διαμόρφωσης (ένα για κάθε παραγωγό/μοντέλο) x x

Καθορισμός μεγέθους μεμονωμένων στοιχείων x x

Βιβλιοθήκη με έτοιμα χρώματα και υλικά (ξύλο, γυαλί, λάκα, μέταλλο, χρώματα RAL/NCS κ.α.) x x

Υλικά για τις επικαλύψεις δαπέδων & τοίχων x x

Διαχείριση υλικών των επικαλύψεων των δαπέδων & των τοίχων x x

Εισαγωγή νέων υλικών επικαλύψεων για δάπεδα και τοίχους από αρχεία μορφής jpg, bmp x x

Εικονική περιήγηση στο εσωτερικό του μοντέλου x x

3D προοπτική ή αξονομετρική άποψη x x

Φωτορεαλισμός με χρήση της τεχνολογίας D-Ray x x

Εφαρμογή τεχνολογίας OpenGL, Ray Tracing και Radiosity για το φωτορεαλισμό x x

Διαχείριση φωτός (ήλιος, σποτς, γραμμικά): αυτόματη ή χειροκίνητη εισαγωγή, καθορισμός χρώματος και έντασης του φωτός x x

Αυτόματος υπολογισμός και διόρθωση των γωνιών στις κουζίνες x x

Αυτόματη αποκοπή τμημάτων των υποστυλωμάτων, των δοκών και των άλλων στοιχείων που εξέχουν από τις οροφές x x

Δημιουργία σχεδίων μέσω έξυπνου οδηγού με εισαγωγή του λογότυπου του τεχνικού γραφείου (κατόψεις, όψεις, προοπτικά 3D κ.α.) x x

Εύκολη διαχείριση των επιμέρους ορόφων τη δημιουργία των σχεδίων & τις εκτυπώσεις (SmartPrint) x x

Εξαγωγή όλων των σχεδίων και των φωτορεαλιστικών απεικονίσεων σε αρχεία μορφής JPEG, PDF & WMF x x

Λειτουργία βελτιστοποίησης της τοποθέτησης πολλών σχεδίων στο ίδιο φύλλο x x

Παραμετρική δημιουργία παραγγελιών για την αποστολή των δεδομένων αντίστοιχα στο πρόγραμμα διαχείρισης παραγγελιών x x

Εξαγωγή αρχείων των μοντέλων σε αρχεία μορφής DXF 2D/3D, 3DS, VRML 1.0, PLT x x

Δυνατότητα ενεργοποίησης του πρόσθετου Plug-in για την αυτόματη σύνθεση ντουλαπιών κουζίνας x x

Δυνατότητα ενεργοποίησης του πρόσθετου Plug-in για τη δημιουργία αρχείων AVI με περιήγηση στο χώρο x x

Δυνατότητα ενεργοποίησης του πρόσθετου Plug-in για το σύστημα συνδέσεων x x

Αυτόματη καταχώρηση σε λίστα με ταίριασμα των κωδικών των παραγωγών επίπλων/αντικειμένων με τις αντίστοιχες τιμές x x

Δυνατότητα ενεργοποίησης του πρόσθετου Plug-in για την εισαγωγή στοιχείων από το 3DStudio & το Sketchup - x

3D Σχεδίαση στερεών αντικειμέων για τη δημιουργία νέων στοιχείων - x

Δημιουργία νέων στοιχείων με χρήση υφιστάμενων - x

Αποσύνθεση έτοιμων αντικειμένων και επίπλων για την επεξεργασία των επιμέρους συστατικών τους - x

Συνένωση blocks για τη δημιουργία νέων αντικειμένων με σύνθεση διαφορετικών στοιχείων - x

Καταχώρηση νέων στοιχείων στην βιβλιοθήκη του χρήστη (περιλαμβάνει δημιουργία, εισαγωγή, επεξεργασία στοιχείων) - x

Εισαγωγή νέων υλικών με τη μορφή jpg, bmp - x

Διαχείριση αρχείων υλικών για τη δημιουργία κατηγοριών groups - x

Εύκολα αλλαγή των χρωμάτων/υλικών των επιμέρους συστατικών ενός αντικειμένου/στοιχείου - x

Επεξεργασία χαρακτηριστικών υλικών - x

Αλλαγή σημείων εισαγωγής και γενικοί αυτοματισμοί σε μεμονωμένα στοιχεία - x

Έξυπνη λειτουργία ένωσης δύο διαφορετικών έργων σε ένα - x

Δυνατότητα ενεργοποίησης του πρόσθετου Plug-in "IGS" για την εξαγωγή του έργου στο λογισμικό Indigo Renderer - x

Δυνατότητα ενεργοποίησης του πρόσθετου Plug-in "POV" για την εξαγωγή του έργου στο λογισμικό PovRay - x
12
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Απαιτήσεις συστήματος

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος Χρήση σε σύστημα MAC μέσω:

Intel Pentium IV Processor* Intel i7 last generation Processor
Βoot camp – Δημιουργία partition και εγκατάσταση λειτουργικού Windows 7 64-
bit ή νεώτερου (Προτεινόμενο)2 GB RAM Memory 6/12 GB RAM Memory

1 GB RAM Graphic card 2/4 GB RAM Graphic card

DVD Reader DVD Reader   -   Hard Disk SSD
Parallels Desktop – Εγκατάσταση λειτουργικού Windows 7,  64-bit ή νεώτερου ως 
εικονικό μηχάνημα (Δεν προτείνεται)

 * For AMD processors a previous technical verification must be carried out. 
Microsoft Windows 7 64-bit or higher Microsoft Windows 7 64-bit or higher

 
20 GB free space on local disk 20 GB free space on local disk




Καλέστε στα τηλέφωνα της ERGOCAD:

 Για να προμηθευτείτε δωρεάν CD

 Για να ζητήσετε μία δωρεάν 

παρουσίαση του προγράμματος 

 Για να εκπαιδευτείτε από έμπειρους 

καθηγητές

 Για να μάθετε τις τρέχουσες 

προσφορές

Επισκεφτείτε το www.ergocad.eu για να 

ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις

Videos

Όλοι οι χρήστες του ARREDOCAD μπορείτε να

αποκτήσετε πρόσβαση σε πολλά video tutorials.

Επιλέξτε την κατηγορία παρουσιάσεων ή

μαθημάτων.

Σεμινάρια

Τα σεμινάρια για το ARREDOCAD σχεδιάστηκαν για
να σας δώσουν τις πρακτικές συμβουλές που
χρειάζεστε από έναν έμπειρο χρήστη του
ARREDOCAD. Μπορείτε να συμμετάσχετε ζωντανά
σε απευθείας σύνδεση σε τάξεις, με ανώτατο όριο
5 συμμετέχοντες. Έτσι θα έχετε πολλές ευκαιρίες
να κάνετε ερωτήσεις και να πάρετε τις
πληροφορίες που χρειάζεστε. Επικοινωνήστε μαζί
μας για περισσότερες πληροφορίες.

Εκπαίδευση - Υποστήριξη

www.ergocad.eu Αθήνα: Τηλ. 2105760870 - 2114112619 – 2114112620 | Αρετής 13, Περιστέρι | Τ.Κ. 12135 | email: info@ergocad.eu

http://www.ergocad.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCxkdwrb1bhOUOK4TaAVKqhA
https://www.youtube.com/channel/UCxkdwrb1bhOUOK4TaAVKqhA
https://twitter.com/gtsiamt
https://twitter.com/gtsiamt
http://www.ergocad.eu/
http://www.ergocad.eu/
https://plus.google.com/u/0/108653949625292674376/posts
https://plus.google.com/u/0/108653949625292674376/posts
https://www.facebook.com/ergocad
https://www.facebook.com/ergocad

