INVITAŢIE la SEMINARUL INTERNAȚIONAL PC-CRASH EDIŢIA 8
cu participarea excepţională a
Prof. Dr. Dipl. Ing. Hermann Steffan, autorul programului

Brașov 18-20 mai 2018
Firma BRAHMS INTERNAŢIONAL este, de peste 12 ani, unicul reprezentant în România, al
firmei DSD Austria (www.dsd.at), producătorul aplicaţiilor software, de reconstituire a evenimentelor auto,
PC-CRASH și PC-RECT.
După succesul pe care l-au avut seminariile din anii trecuţi, organizăm, în colaborare cu Universitatea
Transilvania Braşov – Departamentul de Autovehicule și Transporturi și firma DSD Austria, un nou
seminar, la care vă invităm să participaţi.
Pentru a vă înscrie la seminar trebuie să efectuaţi plata taxei de participare, să completaţi talonul de
participare ataşat şi să îl trimiteţi pe e-mail, până cel mai târziu la 14.05.2018.
Seminarul se adresează atât celor care au achiziţionat deja licenţele de utilizare PC-Crash cât şi celor
care doresc să afle informații despre acest produs, în vederea unei achiziţii viitoare.
Se vor instala licenţe de utilizare temporare de PC-CRASH ver. 12.0, care vor permite rularea
aplicaţiei fie pe calculatorul propriu (preferabil), fie pe calculatoarele puse la dispoziţie la cerere, pe timpul
desfăşurării seminarului.
În cadrul cursului vor fi prezentate, în premieră, și noile facilități ale versiunii 12.0, care s-a lansat la
LINZ Austria la seminarul internațional din această primăvară.

Participanții la seminar vor avea discount de 25% faţă de preţurile de listă pentru
achiziţionarea licenţelor PC-CASH şi PC-RECT până la data de 30 iunie 2018 !!!
TEMA SEMINARULUI: Utilizarea practică a programelor PC CRASH și AgiSOFT
CONDIȚII: Coffee break-uri, suport de curs și kit-uri de instalare pe suport stick USB 32Gb.
LOCAȚIE: Corpul N al Universităţii Transilvania - Str. Politehnicii nr.1 Sala NP14.
PROGRAMUL de DESFĂŞURARE:
18 mai: 8,30- 9 înregistrare participanți.
9-19 SEMINAR ziua 1 cu pauză de prânz la ora 13.
19 mai: 9-19 SEMINAR ziua 2 cu pauză de prânz la ora 13.
După ora 19 sunteți invitați la seara de socializare BRAHMS – PC-CRASH.
20 mai: 9-14 Concluzii. Oportunități. Perspective.
TRADUCEREA: din limba engleză în limba română este asigurată de Dl. Ing. Dima Dragoş de la
Universitatea Transilvania – Departamentul de Autovehicule şi Transporturi.
NEINCLUS în taxa de participare: cazarea și mesele, altele decât seara de socializare și coffee-break-urile .

