eAssistant – specjalista w swojej dziedzinie!
Profesjonalny internetowy program obliczeniowy

eAssistant – niezawodny asystent
eAssistant jest internetowym programem
obliczeniowym, umożliwiającym szybkie i wygodne
projektowanie, a także obliczanie i optymalizowanie
poszczególnych elementów maszyn takich jak:
wały, łożyska,
koła zębate,
połączenia wał-piasta.
Program eAssistant łączy ze sobą wygodę „offline”
z korzyściami płynącymi z rozwiązań internetowych.
Dzięki swym zaletom eAssistant stał się nie tylko
inteligentnym, ale także ekonomicznym programem.

eAssistant-CAD-PlugIns
Chcesz w łatwy sposób połączyć ze sobą konstrukcje
z profesjonalnymi obliczeniami? Skorzystaj
z oferowanych przez nas CAD-PlugIns dla
systemów: SolidWorks, Solid Edge, Autodesk
Inventor, NX, Catia, Creo.

Płać tylko za to, z czego korzystasz!
Dysponujemy dogodnymi warunkami użytkowania,
które możesz z łatwością dopasować do swoich
potrzeb. W naszej ofercie posiadamy:
pakiety godzinowe, pakiety na nieograniczony
dostęp i godzinowe stawki rozliczeniowe.
Żadnych kosztów inwestycyjnych
i eksploatacyjnych,
korzystasz z obliczeń online już od 27 centów za
minutę*

Z programem eAssistant
nie musisz nic instalować,
masz dostęp do aktualnej wersji całą dobę, na
całym świecie,
dokonujesz obliczeń opartych na ogólnie
przyjętych normach (DIN i ISO),
oszczędzasz cenny czas.
*przy pakiecie 100 godzinnym

GWJ Technology GmbH
Rebenring 31
D-38106 Braunschweig

Tel.: +49 (0) 531 / 129 399-0
Fax: +49 (0) 531 / 129 399-29
E-Mail: info@gwj.de, Web: www.gwj.de

www.eAssistant.eu

eAssistant oferuje
wygodne i profesjonalne obliczenia według
ogólnie przyjętych metod obliczeniowych,
funkcję projektowania,
intuicyjną obsługę,
rozwiązania internetowe z możliwością
zarządzania projektami, otwieraniem ich
i zapisywaniem,
Protokoły z wszystkimi odpowiednimi danymi
(w formatach HTML lub PDF),
Szczegółowe wyniki, których obliczenia są zawsze
zrozumiałe,
Bazy danych z możliwością wyboru materiału jak
również cech geometrycznych w standardowych
wartościach,
możliwość graficznej prezentacji wyników,
eAssistent od wielu lat cieszy się dużym
powodzeniem na rynku, i korzysta z niego wiele
znanych i cenionych firm.

Sprawdzone Źródło
GWJ Technology z siedzibą w Braunschweigu,
specjalizuje się w dziedzinie profesjonalnych
programów obliczeniowych maszyn produkcyjnych,
jak również w dziedzinach eBusiness
i e-Engineering. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu
oraz szerokiej wiedzy w dziedzinie techniki
napędowej GWJ Technology oferuje nie tylko
wysokiej jakości programy obliczeniowe jak
eAssistant, ale również profesjonalną i rzetelną
pomoc poprzez analizy, ekspertyzy i szkolenia.

Więcej informacji na temat firmy oraz programu eAssistant znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej: www.eAssistant.eu
Zapraszamy również do skorzystania z darmowej, testowej wersji programu, która również znajduje się
na naszej stronie.
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