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	5 beneficii pe care le ofera utilizatorului un ascensor modern:
	- Treci rapid de la idee la realitate.
	- Înveţi rapid, lucrezi rapid și devii mai productiv.
	- Colaborezi si comunici ideile mai rapid.
	Un management mai ușor în timpul procesului de lucru este softul SOLIDWORKS PDM Professional –Organizare, Interactiune, Siguranta, Flexibilitate, Eficienta.

	Intr-o companie exista persoane, departamente, procese si proceduri de lucru, o multitudine de documente, structuri de management . Și între toate aceste elementele trebuie sa fie realizat o comunicare cât mai eficientă.  Lucrul în echipă într-o compa...
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