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Campanie Bentley WaterCAD și SewerCAD - 2017 

Modelarea și gestionarea distribuției apei - Proiectarea și reabilitarea rețelei de canalizare 
________________________________________________________________________________ 

 

INAS SA, în parteneriat cu Bentley Systems, derulează o campanie specială de promovare a 

soluțiilor Bentley WaterCAD și SewerCAD în perioada 24 octombrie - 22 decembrie 2017. 
 

Beneficiați în cadrul acestei campanii de licențe CAD dedicate rețelelor de apă și canalizare, cu un 

preț cu totul special: achiziționați serviciul Select, iar pentru licența perpetuă de 

WaterCAD/SewerCAD 1000 de țevi, plătiți doar 30% din prețul său de listă. 

În cazul în care aveți nevoie de un număr mai mare de țevi, beneficiați în continuare de discount! 

Vom scădea din suma totală a licenței pe care o solicitați, valoarea asociată procentului 

de 70% aplicat licenței de WaterCAD/SewerCAD 1000 de țevi. 

- Oferta este limitată la 2 licențe WaterCAD și/sau SewerCAD pentru fiecare companie 

- Oferta este valabilă pentru comenzi primite până la data 22 decembrie 2017. 

Cui ne adresăm? 
Companiilor de consultanță: manageri de proiect, ingineri GIS& hidrologie, designeri, consultanți, 

personal tehnologie și inovație, management, planificatori investiții. 

 

Despre Bentley WaterCAD si SewerCAD 

WaterCAD este o soluție fiabilă de modelare 

hidraulică și analiză a calității apei din 

sistemele de distribuție a apei. Companiile de 

utilități, municipalitățile și companiile de 

proiectare consideră WaterCAD un 

instrument sigur și eficient atât pentru 

optimizarea economisirii resurselor, cât și 

pentru suportul decizional acordat în cazul 

infrastructurii de apă. 

 

SewerCAD este un produs software de 

modelare şi proiectare sisteme sanitare de 

canalizare ușor de utilizat, în care mii de 

municipalităţi, companii de utilități și firme 

de inginerie din întreaga lume au încredere 

pentru a proiecta, analiza și planifica sisteme 

de colectare a apelor uzate. Inginerii pot 

modela cu ușurință atât conducte presurizate 

cât și conducte gravitaționale, folosind 

analiza în regim static cu diverși factori 

standard de vârf şi simulări pe perioade lungi.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la gama completă a solutiilor Bentley dedicate reţelelor de apă şi canalizare, GIS 

şi utilităţi, va rugam vizitati pagina www.inas.ro; Contact: office@inas.ro; mariusc@inas.ro; Telefon: 0767.243.560  
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