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Η TechScience είναι μία εταιρία λογισμικού που υπηρετεί τον κατασκευαστικό κλάδο από το 2007, με στόχο να 

βοηθήσει τους Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με δομικά έργα, να παρέχουν 

τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες τους, μέσα από κορυφαία λογισμικά παγκοσμίως αλλά υψηλού 

επιπέδου τεχνική υποστήριξη.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
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ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Η εταιρία μας έχει την χαρά και τιμή να συνεργάζεται αποκλειστικά με μερικές από τις μεγαλύτερους παραγωγούς τεχνικού λογισμικού
στον κόσμο, προσφέροντας τις κορυφαίες λύσεις για τον κάθε τομέα του κατασκευαστικού κλάδου.  

Σκοπός μας δεν είναι μόνο η προώθηση τους στους Έλληνες αρχιτέκτονες και μηχανικούς, αλλά και η τεχνική υποστήριξη & εκπαίδευση,
που θα τους βοηθήσουν να τα ενσωματώσουν γρήγορα στην καθημερινή τους εργασία και να είναι άμεσα παραγωγικοί.
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ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΜΑΣ
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ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΜΑΣ
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https://techscience.gr/axisvm/general

S T R U C T U R A L
E N G I N E E R I N G

Η κορυφαία λύση για τον Έλληνα Μηχανικό, 
που θέλει ΕΝΑ πρόγραμμα, για ΟΛΑ τα είδη 
κατασκευών, ΧΩΡΙΣ συμβιβασμούς,
ΚΑΙ προσιτή τιμή

Με περισσότερους από 8000 χρήστες και 100.000 πραγματοποιημένα 

project σε όλο τον κόσμο, το AxisVM προσφέρει μία ολοκληρωμένη 

λύση για κάθε είδους δομικό υλικό και είδος κατασκευής - από την πιο 

απλή μέχρι την πιο σύνθετη - μέσα από ένα απλό και σύγχρονο 

περιβάλλον.

To AxisVM διαθέτει πλήρεις δυνατότητες αντισεισμικού σχεδιασμού, 

με την σεισμική δράση να μπορεί να εφαρμοστεί στον φορέα με όλες 

τις μεθόδους που προβλέπονται από τον Ευρωκώδικα. Είναι διαθέσιμη 

η δυναμική φασματική ανάλυση, η μη-γραμμική στατική ανάλυση 

(push-over) και η μη-γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας (non-linear time-

history). 

http://www.scia.net/
https://techscience.gr/axisvm/general
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ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

www.ideastatica.uk

S T R U C T U R A L
E N G I N E E R I N G

Το IDEA StatiCa είναι ένα μοναδικό λογισμικό που κάλυψε ένα 

μεγάλο κενό που υπήρχε για πολλά χρόνια στο σχεδιασμό 

πολύπλοκων μεταλλικών συνδέσεων. Χρησιμοποιεί ανάλυση 

πεπερασμένων στοιχείων για τον υπολογισμό των εσωτερικών 

δυνάμεων εντός μιας σύνδεσης, επιτρέποντας στον μηχανικό να 

σχεδιάσει οποιαδήποτε σύνδεση (οποιουδήποτε αριθμού 

μελών, φορτίσεων και διατομών), ακόμη και αν δεν καλύπτεται 

από τα τρέχοντα πρότυπα, όπως ο Ευρωκώδικας 3. 

Ταυτόχρονα, προσφέρει ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά, 

όπως η ανάλυση τοπικού λυγισμού, η αντίσταση της άρθρωσης 

και η ανάλυση/ταξινόμηση δυσκαμψίας, τα οποία παρέχουν 

πολύ περισσότερες πληροφορίες για την πραγματική 

συμπεριφορά της σύνδεσης.

http://www.ideastatica.uk/
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Το Scia Engineer είναι ένα κορυφαίο πρόγραμμα στατικής 

ανάλυσης & σχεδιασμού πολλαπλών υλικών, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για κάθε είδους κατασκευή. Η μεγάλη γκάμα 

λειτουργιών του σας επιτρέπει να αναλύσετε και να 

διαστασιολογήσετε φορείς για: μεταλλικές κατασκευές, 

βιομηχανικά έργα, γέφυρες, και κάθε είδους άλλη ειδική 

κατασκευή, μέσα από το ίδιο εύχρηστο περιβάλλον.

S T R U C T U R A L
E N G I N E E R I N G

www.scia.net.gr

http://www.scia.net/
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BIM/CAD
ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΜΑΣ
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BIM/CAD

Ένα λογισμικό BIM που σας επιτρέπει να αναπτύξετε τις ιδέες σας ελεύθερα!

http://techscience.gr/allplan-architecture

Το Allplan Architecture είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού BIM με ταυτόχρονα εκτεταμένη 

λειτουργικότητα CAD. Μπορείτε να εργαστείτε με ευελιξία είτε αποκλειστικά στο τρισδιάστατο 

μοντέλο είτε σε συνδυασμό 2D και 3D, το οποίο αποτελεί ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα στην 

παραγωγή των σχεδίων. Η δύναμη του Allplan Architecture έγκειται στην υψηλή αξιοπιστία και 

ακρίβεια σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, ιδιαίτερα στον τομέα των προμετρήσεων.

http://www.techscience.co.uk/allplan-architecture
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Απλά το πιο ισχυρό λογισμικό στον κόσμο για τον 2D & 3D σχεδιασμό 
οπλισμών

http://techscience.gr/allplan-engineering

BIM/CAD

Το Allplan προσφέρει όλα όσα χρειάζονται για τον σχεδιασμό οπλισμού σε ένα πακέτο - δεν 
υπάρχει ανάγκη για πρόσθετο λογισμικό, ούτε καν για εξωτερική ανάθεση σε εξειδικευμένη 
εταιρεία detailing. Η ταυτόχρονη προσέγγιση 2D & 3D αντικατοπτρίζει πολύ καλά τη 
διαδικασία λεπτομερειών - μια διατομή μπορεί να εξαχθεί από το 3D μοντέλο, να ενισχυθεί και 
να περιγραφεί λεπτομερώς σε 2D και στη συνέχεια να προστεθεί στη διάταξη του σχεδίου.

Ωστόσο, σε αντίθεση με ένα αμιγώς δισδιάστατο λογισμικό οπλισμού, ο οπλισμός μπορεί να 
ελεγχθεί για συγκρούσεις χάρη στη βελτιωμένη απεικόνιση σε 3D και τα έξυπνα εργαλεία 
αναφοράς. Η ακρίβεια αυξάνεται δραματικά, χωρίς την ανάγκη να γίνει ένα τεράστιο άλμα 
στην πλήρη εργασία σε 3D και την πρόσθετη καμπύλη εκμάθησης που αυτό απαιτεί.

http://www.techscience.co.uk/allplan-engineering
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Ένα επαγγελματικό cross-platform CAD 
βασισμένο σε DWG. Σχεδιασμένο να "τρέχει" 
σε οποιαδήποτε λειτουργικό σύστημα!

https://techscience.gr/ares-trinity-of-cad

BIM/CAD

Περισσότερο από μία οικονομική/εναλλακτική λύση 
για επεξεργασία DWG αρχείων, το ARES Commander
μπορεί να πάει την παραγωγικότητα σας σε άλλο 
επίπεδο προσφέροντας έξυπνα χαρακτηριστικά, 
αλλά και ένα μοναδικό concept: The Trinity of CAD™.

Το ARES Trinity of CAD™ είναι ένα τρίπτυχο λύσεων 
CAD που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των 
επιτραπέζιων υπολογιστών, των φορητών 
συσκευών και του cloud computing σε ένα μοναδικό 
οικοσύστημα, επιτρέποντας σας έτσι να δουλεύετε 
από οποιαδήποτε συσκευή.

http://www.scia.net/
https://techscience.gr/ares-trinity-of-cad
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DIGITAL WORKFLOWS
ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΜΑΣ
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Το κορυφαίο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF για τον 
κατασκευαστικό κλάδο

Το Revu έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει την επικοινωνία και να 
ελαχιστοποιεί τις καθυστερήσεις των έργων με τις βραβευμένες 
τεχνολογίες δημιουργίας PDF, επεξεργασίας (editing), σήμανσης (mark
up) και συνεργασίας (collaboration). Θα βελτιώσετε την 
παραγωγικότητα χρησιμοποιώντας mark up δεδομένα σε όλο το έργο 
σας και θα εξορθολογήσετε τις διαδικασίες κάνοντας περισσότερα σε 
λιγότερο χρόνο.

CREATE MARK-UP COLLABORATE ORGANIZE

http://techscience.gr/solutions/bluebeam/revu

http://www.techscience.co.uk/solutions/bluebeam/revu
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Δαγκλή 22, 55337

Τριανδρία

Θεσσαλονίκη

Τηλ. 210 6625268

info@techscience.gr

www.techscience.gr

mailto:info@techscience.co.uk
mailto:info@techscience.gr
http://www.techscience.co.uk/
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