Platinum Partner
Man and Machine RO SRL
Str. Remus, nr.12, sector 3, cod 030685, Bucuresti
Tel: (+4)0 31 228 80 88; Fax: (+4)0 31 228 80 91

office@manandmachine.ro, www.manandmachine.ro

Specialization
Civil Infrastructure
Building
Process & Power
Product Design & Manufacturing
Industrial Design & Visulization
Simulation
Media & Entertainment

Vale Added Services
Consulting Specialized
Product Support Specialized
Authorized Developer
Authorized Training Center
Authorized Certification Center

STUDENŢII DE ASTĂZI, PROFESIONIŞTII DE MÂINE
Studenţii, profesorii şi instituţiile academice au acces gratuit la software Autodesk.
Stimată Doamnă / Stimate Domnule Decan,
Man and Machine România, în calitate de Partener Platinum Autodesk, are plăcerea să vă comunice faptul
că instituţia de învăţământ superior pe care o reprezentaţi poate accesa gratuit produsele şi Suitele
Autodesk de versiune 2016.
Împreună cu studenţii dumneavoastră puteţi experimenta cele mai noi capacităţi de lucru ale aplicaţiilor
software de proiectare 2D şi 3D precum AutoCAD LT, AutoCAD for Mac sau Autodesk Design and Creation
Suites.
Integrarea acestor soluţii în curricula universitară va sprijini următoarele generaţii de ingineri, arhitecţi şi
proiectanţi să obţină experienţa necesară în utilizarea software‐ului de proiectare, atât de necesară pentru
a fi în concordanţă cu cerinţele actuale şi dinamica pieţei muncii.
Licenţele educaţionale Autodesk sunt disponibile fără niciun cost în baza creării unui cont pe Academic
Resource Center: http://www.autodesk.com/education/free‐software/academic‐resource‐center.
Pentru mai multe detalii puteţi consulta website‐ul Autodesk Knowledge Network la adresa:
http://knowledge.autodesk.com/customer‐service/account‐management/account‐access/academic‐
resource‐center‐account/about‐free‐software.
Man and Machine Education Center (Centru de Instruire si Certificare Autorizat Autodesk ‐ ATC şi ACC) vă
stă la dispoziţie cu servicii de consultanţă, instruire şi certificare în urma cărora atât studenţii, cât şi
masteranzii, doctoranzii sau cadrele didactice pot obţine recunoaşterea oficială la nivel internaţional
pentru cunoştinţele lor în aplicaţiile Autodesk. Pentru detalii: www.manandmachine.ro, secţiunea Cursuri.
Vă invităm să contactaţi specialiştii Man and Machine România pentru mai multe informaţii despre soluţiile
educaţionale Autodesk.
Cu respect,

Luminiţa Popescu
Managing Director
Man and Machine RO SRL

