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#آرشیکد یعنی بیم

#تکنولوژی بیم برای معامران

مرکز لن الی، نیوزلند
www.pattersons.com / گروه معامری پرتسون
عکس توسط پاتریک ریلوندز

آرشــیکد، پیشــتازترین نــرم افــزاِر مدیریــت ومــدل ســازی اطالعــات ســاختامن (بیــم) در صنعــت 
طراحــی ومعــامری مــی باشــد.

ــدارِک  ــا و م ــه ه ــردِن نقش ــاده ک ــی و آم ــل طراح ــام مراح ــیکد، مت ــدی: در آرش ــه بع ــط س ــروژه در محی ــرتش پ گس
ــِی معــامری و  ــام طراح ــا انج ــان ب ــد همزم ــی توانی ــذا شــام م ــی شــود، ل ــام م ــدی انج ــط ســه بع ــاختامن در محی س

ــد. ــاهده منایی ــدی مش ــه بع ــط س ــی در محی ــورت واقع ــه ص ــود را ب ــه کار خ ــازی، نتیج شهرس

مــدل مرکــزی: بــرای ایجــاد و گســرتش ایــده هــای طراحــی و معــامری خــود شــام بــر روی یــک مــدل مرکــزی کار مــی 
کنیــد کــه ایــن ويژگــی امــکان اعــامل تغییــرات را بــا رسعــت بــاال و بــه صــورت خــودکار فراهــم مــی منایــد.

رسعــت بــاال در آمــاده کــردن نقشــه هــای اجرایــی: نقشــه هــا بــه صــورت اتوماتیــک بــه روز رســانی مــی شــوند و دیگــر 
نیــازی بــه آمــاده کــردن نقشــه هــای اجرایــی بــه صــورت جداگانــه نداریــم، زیــرا فقــط بــا یــک کلیــک متــام نقشــه هــای 

مــورد نیــاز بــه آســانی آمــاده مــی شــوند.

مترکــز آرشــیکد بــر روی معــامری، طراحــی و خالقیــت آمیختــه 
بــا نــوآورِی تکنولوژی،باعــث شــده تــا بهرتیــن امکانــاِت طراحــی 
بــرای معــامران فراهــم شــود تــا آنهــا بتواننــد بهرتیــن طــرح هــا 
را ارائــه منــوده و ســاختامن هــای بــا ارزش  و منحــرص بفــردی 

طراحــی کننــد.

برنامــه نویســی شــده توســط معــامران بــرای معــامران: مترکــز ایــن نــرم افــزار 
بــا تجربیــات و نــوآوری هــای ۳۰ ســاله، بــر روی طراحــی و معــامری بــوده و 
تاثیــرات شــگرف آن را مــی تــوان در میلیــون هــا ســاختامن در رسارس جهــان 

مشــاهده کــرد.

ابزارهــای تخصصــی معــامری و ســاخت و ســاز: آرشــیکد بــا توجــه بــه 
نیازهــای معــامران در مراحــل مختلــف کاری و دراختیــار قــراردادن ابزارهــای 
کافــی، امــکان همــکاری بــا مشــاوران از بــدو رشوع کار (طــرح مقدماتــی) تــا 
مدیریــت و بهــره بــرداری از پــروژه در کل طــول عمــر بنــا را تضمیــن مــی کنــد.

ــزار طراحــی  ــرم اف ــن ن ــرای شــام: آرشــیکد اولی ــزاری ب ــرم اف انتخــاِب شــام، ن
معــامری مــی باشــد کــه بــا هــر دو سیســتم عامــل هــای مایکروســافت وینــدوز 
و اپــل مکینتــاش ســازگار مــی باشــد؛ همچنین نــوآوری ایــن برنامه در ســازگاری 
و هامهنگــی بــا سیســتم هــای موبایــل و تبلــِت اپــل و آندروید، تضمیــن کننده 
ارتباطــات و همــکاری یکپارچــه بیــن متامــی طراحــان، مشــاوران و پیامنــکاران 

در طــول دوره طراحــی و انجــام پــروژه خواهــد بــود.
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#طراحی دروِن تکنولوژی بیم

#آرشیکد به زبان تخصصی شام

ــا  ــامران را ب ــه مع ــتعداد نهفت ــت و اس ــیکد خالقی ــزار آرش ــرم اف ن
ــرد ــد ک ــکفته خواه ــود ش ــاص خ ــی خ ــای طراح ابزاره

طراحــی مفهومــی:  ابزارهــای طراحــی مفهومــی و بــرصی در آرشــیکد بــه معــامران 
ــت  ــه رسع ــود را ب ــی خ ــرح مفهوم ــه و ط ــای اولی ــده ه ــه ای ــد ک ــی کنن ــک م کم
مــدل ســازی کــرده و بــا انــدازه گیــری اتوماتیــک مســاحت طــرِح مفهومــی، طراحــی 
مقدماتــی خــود را بــا برنامــه کاربــری فضــا و انــدازه هــای واقعــی هامهنــگ مناینــد.

آزادی در طــرح: مجموعــه ابزارهــای نوآورانــه در آرشــیکد بــه شــام امــکان طراحــی 
معــامری و مــدل ســازی اطالعــات ســاخت را مســتقیام در محیــط بیــم فراهــم مــی 
منایــد. در حالــی کــه شــام متمرکــز بــر روی خلــق یــک اثــر معــامری، عمرانــی، و یــا 
شــهری هســتید متامــی مســتنداِت فنــی از جملــه نقشــه هــا، مناهــا، مقاطــع و حتــی 

فهرســت وضعیــت و مــرته پــروژه بــه صــورت خــودکار آمــاده مــی شــوند.

ــن مــدل هــای  ــاط مســتقیم بی ــا، ارتب ــار در دنی ــن ب ــرای اولی طــرحِ الگوریتمــی: ب
الگوریتمــی نــرم افــزار گراســهاپر و آرشــیکد، امــکان ترکیــب طــرح هــای مفهومــی در 
هــرن و معــامری را بــا طراحــی پارامرتیــک فراهــم کــرده اســت کــه بــه آســانی امــکان 

خلــق طــرح هــای ویــژه را بــرای طراحــان و معــامران فراهــم مــی ســازد.

ــف،  ــای مختل ــه زبانه ــخه ب ــودن ۱۸ نس ــر دارا ب ــالوه ب ــیکد ع آرش
همچنیــن دارای ۲۸ نســخه محلــی شــده بــر اســاس اســتاندارد هــای 
مختلــف بــرای مســتنداِت فنــی و قواعــد عمومــی صفحــه آرایــی در 
مناطــق مختلــف دنیــا مــی باشــد. نســخه آرشــیکد بــه زبــان شــام 
بیــش از یــک ترجمــه ســاده مــی باشــد و بــه شــام بــا زبــان فنــی و 

تخصصــی خدمــات مــی دهــد.

ــری،  ــدازه گی ــد ان ــیکد واح ــام: در آرش ــور ش ــاس کش ــر اس ــوی ب ــتاندارد و محت اس
اســتانداردهای معــامری و جزییــات اجــزای ســاختامن ماننــد دیــوار، ســقف و غیــره 
بــر اســاس اســتانداردهای کشــورهای متفــاوت تعریــف شــده اســت و معــامران بــه 
راحتــی مــی تواننــد بــر اســاس اســتانداردهای کشــور خــود، پــروژه ســاختامنی را بــه 

صــورت کامــال حرفــه ای طراحــی و اجــرا کننــد.
 

ــات حضــوری و  ــه خدم ــا ارای ــی گرافیســافت ب ــم فن ــان شــام: تی ــه زب پشــتیبانی ب
پشــتیبانی فنــی تلفنــی و یــا اینرتنتــی در اکــرث نقــاط دنیــا، پشــتیبان شــام مــی باشــد.

ــا توجــه بــه نیازهــای شــام: در صــورت نیــاز  اضافــه کــردن الحاقــات بــه برنامــه ب
ــر برنامــه نویســی آرشــیکد دارای قابلیــت  ــرد برنامــه، رابــط کارب ــه گســرتش کارب ب

گســرتش برنامــه توســط برنامــه نویســان نــرم افزارهــای دیگــر مــی باشــد. 
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#مفهوم اطالعات در فناوری بیم 
اســتفاده از اطالعــات صحیــح، منظــم و هامهنــگ در صنعــت 
ــری  ــره ب ــدی و به ــری در کارآم ــم گی ــود چش ــث بهب ــاخت، باع س

ــد. ــد ش ــاز خواه ــاخت و س س
 

ــه  ــیکد ب ــه آرش ــت ک ــرده اس ــد ک ــتاندارد COBie تایی ــرتع اس ــرا مخ COBie: اخی
صــورت کامــل و ۱۰۰٪  دارای ســازگاری بــا ایــن سیســتم مــی باشــد کــه ایــن امــری 
مهــم  بــرای معــامران در آمریــکا، انگلســتان و دیگــر مهندســین کشــور هــای 

ــان مــی باشــد. انگلیســی زب

ــه  ــت ک ــور اس ــن منظ ــام بدی ــط کار ش ــب IFC و BCF در محی IFC و BCF: نص
طراحــان بــدون ریســک از دســت دادن اطالعــات قــادر خواهنــد بــود تا اطالعاتشــان 

را بــا دیگــران مبادلــه کننــد.

ــن  ــه شــام ای ــم در آرشــیکد ب ــگاه داده مرکــزِی بی ــا: پای طــول عمــر کامــل یــک بن
توانایــی را مــی دهــد کــه متامــی اطالعــات مربــوط بــه ســاختامن را  جمــع آوری، 
ویرایــش و نگهــداری کنیــد. ایــن جریــان کار از اولیــن طــرح مقدماتــی و در طــول 
پیرشفــِت پــروژه بــه کمــک مهندســین مشــاور رشوع شــده و شــامل مراحــل ســاخت 

ســاز و فراتــر از آن مدیریــت و بهــره بــرداری پــروژه خواهــد بــود.

مرتوپل پاراسول
www.jmayerh.de – معامر: یورگن هرمان مایر
عکس توسط دیوید فرانک
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#همکاری در صنعت ساخت 
بــر اســاس اســتانداردهای بیــن املللــی و وبرپایــه کار گروهــی، 
آرشــیکد بنیانگذارسیســتم هــای دسرتســی آزاد بــه اطالعــات مــدِل 
ســاختامن (بیــم) در متامــی مراحــل طراحــی، اجــرا و بهــره بــرداری 

مــی باشــد.
 

همــکاری بــا مهندســین ســازه: یکــی از ارکان اصلــی طراحــی ســاختامن، رابطــه بیــن 
ســازه و معــامری اســت و آرشــیکد امــکان تبــادل اطالعــات بیــن مشــاورین ســازه و 
معــامری را بــا گــردش کارِی بهینــه شــده ای کــه فقــط اطالعــات مــورد نیــاز بــرای 

محاســبات ســازه را تبــادل مــی کنــد فراهــم کــرده اســت. 
همــکاری بــا مهندســین تاسیســات: ابــزار محــدوده هــای ســه بعــدی در آرشــیکد 
ــا  ــه ب ــد ک ــی باش ــات م ــی تاسیس ــرای طراح ــاز ب ــورد نی ــات م ــام اطالع ــامل مت ش
اســتفاده از ایــن اطالعــات مهندســین تاسیســات بــه ســادگی مــی تواننــد طراحــی 
ــا ســازه و  ــی و تداخــل نداشــنت ب ــه همگون ــا توجــه ب و محاســبات تاسیســات را ب

ــد.  معــامری انجــام دهن
همــکاری بــا معــامران: آرشــیکد بــا اســتفده از مــدل هــای مرجــع یــک پــروژه بــه 
مشــاورین ســازه و تاسیســات ایــن امــکان را مــی دهــد کــه بــه بخشــهای مــورد نیــاز 
بــه ســادگی دسرتســی داشــته باشــند و تغییــرات اعــامل شــده بــه صــورت هامهنــگ 

بــا طــرح معــامری همگــون و بــه روز رســانی شــوند.

#مدیریت ساخت و ساز  #کاِر گروهی
تجزیــه و تحلیــل طــرح و برنامــه ســاخت کــه براســاس مــدل 
انجــام مــی گیــرد بــه شــام ایــن اطمینــان را خواهــد داد کــه متامــی 
مشــکالت ســاخت را قبــل از انجــام پــروژه شناســایی و پیشــگیری 

مــی منایــد.
 

 Solibri Model بررســی قابــل اجــرا بــودن ســاختامن: بــا اســتفاده از برنامــه
ــه  ــل و تجزی ــروژه را از نظــر قابلیــت اجــرا تحلی ــل پ ــد فای Checker شــام میتوانی
مناییــد کــه درصــورت شناســایی و پیشــگیری از نقــاط ضعــف طراحــی ویــا اختــالل 
بیــن معــامری، ســازه و تاسیســات مــی توانیــد از بــروز خطاهــای ســنگین جلوگیــری 

مناییــد.

تشــخیص تداخــل هــای نامتعــارف: آرشــیکد بــه تنهایــی مــی توانــد تداخــل هــای 
نامتعــارف اجــزاء ســاختامن بــا تاسیســات را شناســایی کــرده و از مشــکالت احتاملی 

در زمــان ســاخت جلوگیــری منایــد .

تجزیــه و تحلیــل مــرصف انــرژی ســاختامن: آرشــیکد یکــی از دقیقرتیــن نــرم 
ــرژی در طــرح  ــه گزارشــهای مــرصف ان ــا ارائ ــدار ب ــه معــامری پای افزارهــا در زمین
معــامری مــی باشــد کــه بــه کاهــش و مدیریــت مــرصف انــرژی در ســاختامن کمــک 

خواهــد کــرد.

مفهــوم جدیــد کارِگروهــی کــه برپایــه ی رایانــش اَبــری در فضــای 
اَبــری شــبکه هــا و همچنیــن سیســتم هــای هوشــمند موبایــل ارائــه 
ــرده  ــاد ک ــامران ایج ــوم کاِر مع ــی در روش و مفه ــود،  انقالب میش

اســت.
 

کار گروهــی: معــامران مــی تواننــد در دو حالــت آفالیــن و یــا آنالیــن کار کننــد و 
تغییــرات اعــامل شــده را از داخــل پــروژه در کوتــاه تریــن زمــان دریافــت و ارســال 

مناینــد.

کار بــا بیــم در فضــای اَبــری شــبکه: ایــن نــرم افــزار توانایــی همگونــی و همــکاری 
بیــن مشــاورین را بــه وســیله رایانــش اَبــری فراهــم کــرده بــه صورتــی کــه شــام مــی 
توانیــد بــا اســتفاده از اکرثیــت شــبکه هــای داخلــی و اینرتنتــی و همچنیــن طیــف 

گســرتده ای از رایانــه هــا از ایــن فنــاوری بهــره منــد گردیــد. 

نســل بعــدی فنــاوری در همــکاری: آخریــن فنــاوری ارتباطــات در آرشــیکد امــکان 
ــتفاده از  ــا اس ــکان و ب ــان و م ــر زم ــا را در ه ــروژه ه ــه پ ــی ب ــکاری و دسرتس هم
ــرای  ــا و گوشــی هــای هوشــمند، ب ــت ه ــزار، تبل ــف گســرتده ای از ســخت اف طی

معــامران فراهــم مــی منایــد.  
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#مستندات و نقشه ها با یک اشاره

#کارایی و عملکرد در فناوری

ــای  ــه ه ــام نقش ــیکد، مت ــط آرش ــاختامن توس ــی س ــان طراح در زم
اجرایــی بــه صــورت خــودکار بوجــود آمــده و تنهــا بــا یــک کلیــک، 
معــامران مــی تواننــد نقشــه هــای اجرایــی را در هــر فرمتــی کــه 

مــی خواهنــد فراهــم مناینــد.

ــا،  ــم از من ــاختامن اع ــتندات س ــا و مس ــه ه ــی نقش ــودکار: متام ــیم خ ــل ترس نس
ــه صــورت  ــرآورد ب ــی، مــدل ســه بعــدی، لیســتهای مــرته و ب مقطــع، مناهــای داخل
خــودکار از پایــگاه اطالعــات ســاختامن در آرشــیکد پــردازش مــی شــود و معــامران 

ــد. ــن اطالعــات را اســتخراج مناین ــه ســادگی ای ــد ب مــی توانن

ــورت  ــه ص ــی ب ــات اجرای ــتنداِت جزئی ــا و مس ــه ه ــگ: نقش ــای هامهن ــه ه نقش
ــی  ــرا، متام ــا روش اج ــرات در طــرح و ی ــده و در صــورت تغیی خــودکار بوجــود آم

ــوند. ــی ش ــانی م ــروز رس ــودکار ب ــورت خ ــه ص ــا ب ــه ه ــات و نقش جزئی

مدیریــت اصالحــات و تجدیــد نظــر: در ابــزار انتشــارات آرشــیکد، نقشــه هــا مــی 
ــه  ــه هــر فرمــت اســتانداردی کــه مــورد نظــر باشــند ارائ ــا یــک اشــاره ب ــد ب توانن
ــا ویژگــی هــای مدیریتــی و دسرتســی آســان بــه پیشــینه تجدیــد نظرهــا  شــده و ب
و تغییــرات، همگونــی و هامهنگــِی بهینــه ای بیــن واحدهــای متفــاوت اجرایــی و 

طراحــی انجــام مــی پذیــرد.

رسعــت پــردازش بــاالی آرشــیکد باعــث کاهــش زمــان در بارگــذاری 
و اســتفاده از مــدِل بیــم مــی شــود و ایــن توانایــی آرشــیکد را بــه 

پیشــتازی بــی چــون و چــرا در فنــاوری بیــم تبدیــل کــرده اســت.

مــدل هــای پیچیــده و بــزرگ: بــه وســیله آرشــیکد بــه ســادگی مــی توانیــد بــا مــدل 
هــای پیچیــده و بزرگــی کــه در حالــت عمومــی متامــی فضــای RAM کامپیوتــر شــام 

را اشــغال مــی کننــد  کار کنیــد.

بــه روز رســانی هوشــمند: پــردازش پــس زمینــه و قــدرت پیــش بینــی حرکــت بعدی، 
از ویژگــی هــای هوشــمند آرشــیکد بــه حســاب مــی آینــد کــه امــکان اســتفاده از 
ظرفیــت اســتفاده نشــده کامپیوتــر را بــا پیــش بینــِی عمــل بعــدی شــام و پــردازش 

آن در پــس زمینــه فراهــم مــی منایــد. 

 ،OpenGL ــازی ــه س ــا بهین ــدی: ب ــه بع ــط س ــت) در محی ــت (حرک ــهولِت گش س
ــدی،  ــه بع ــط س ــاده در محی ــع و س ــی و گشــت رسی ــیکد متضمــن جهــت یاب آرش

ــود.   ــد ب ــم، خواه ــیار عظی ــای بس ــاختامن ه ــدِل س ــی در م حت
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#چهره ای زیبا از فناوری بیم

#ارائه کار تجسمی با فناوری بیم

ــی  ــه متام ــد ک ــی باش ــم م ــاوری بی ــزار فن ــرم اف ــا ن ــیکد تنه آرش
ابزارهــای ایــن فنــاوری را بــا الهــام از روش هــا و ابزارهــای طراحــی 
معــامری برنامــه نویســی کــرده کــه فراهــم کننــده محیطــی آشــنا 

بــرای معــامران خواهــد بــود. 

ابزارهــای هوشــمند: آرشــیکددر طــول ســال هــا نــه تنهــا در زمینــه محیــط کاری 
پیرشفــت کــرده اســت، بلکــه در جزئیــات کاربــری ابزارها هــم پیرشفت چشــمگیری 
ــاز اســت را در دســرتس  داشــته اســت بــه صورتــی کــه هوشــمندانه آنچــه کــه نی

رسیــع قــرار مــی دهــد. 

رابــط گرافیکــی کاربــر: رابــط کاربــر آرشــیکد انعکاســی دقیــق از معــامر در 
دفــرتکار خــود مــی باشــد بــه شــکلی کــه دســتورات و گزینــه هــا هامننــد نــوع کار 

معــامران در واقعیــت مــی باشــند.

ــا مــی باشــد  ــم در دنی ــزار بی ــرم اف ــن ن ــِش مــدل ســه بعــدی: آرشــیکد اولی ویرای
ــط ســه  ــرات را مســتقیام در محی ــکان طراحــی، اصالحــات، و اعــامل تغیی ــه ام ک
بعــدی فراهــم مــی کنــد. متامــی تغییــرات مرکــزی بــوده و در متامــی مســتندات بــه 

صــورت خــودکار اعــامل مــی گــردد.

 آرشــیکد متامــی راه کارهــای ارائــه طــرح را بــه صــورت حرفــه ای و 
بــه صــورت آمــاده بــه شــام ارائــه مــی دهــد، لــذا شــام مــی توانیــد 
تصاویــر واقعــی،  انیمیشــن و یــا مــدل ســه بعــدی بیــم ایکــس را 

بــه ســادگی از پایــگاه اطالعاتــی آرشــیکد تهیــه مناییــد.

پــردازش تصویــر بــه صــورت عکــس واقعــی: بــا اســتفاده از موتــور داخلــی 
اســکیس و MAXON’s CineRender مــی توانیــد تصاویــر را بــا  کیفیــت بــاال و 

ــد  ــردازش کنی ــی پ ــس واقع ــورت عک ــه ص ــان ب ــع و آس ــیار رسی بس

انیمیشــن بــا کیفیــت ســینامیی: ســاخت انیمیشــن در آرشــیکد بــر اســاس پــردازش 
هــر کادر تصویــری بــه صــورت عکــس واقعــی مــی باشــد کــه بســیار آســان و رسیع 

تنهــا بــا تعییــن مســیر دوربیــن انجــام میگیــرد.

مــدل هــای تعاملــی (BIMx): یکــی از ویژگــی هــای منحــرص بــه فــرد آرشــیکد، 
ارائــه طــرح در دســتگاه هــای موبایــل و تبلــت مــی باشــد کــه بــا اســتفاده از مــدل 
هــای تعاملــی بیــم ایکــس مــی توانیــد اطالعــات و جزئیــات طراحــی خــود را بــا 

هــر فــردی کــه مــی خواهیــد بــه اشــرتاک بگذاریــد.



Image Credits: Len Lye Centre, New Zealand
Patterson Associates Architects | pattersons.com
Photo © Patrick Reynolds

GRAPHISOFT, ARCHICAD, BIMx, BIMcloud are registered trademarks of GRAPHISOFT SE.
Other names may be trademarks of their respective owners.

For more details, contact any GRAPHISOFT office 
or visit: www.graphisoft.com/archicad/

Brazil
GRAPHISOFT Brazil
Phone:  +55 11 4314 5887
E-mail: brazil@graphisoft.com
Web: www.graphisoft.com/br

China
GRAPHISOFT Beijing Rep. Office
Phone: +86 10 6310 2808
E-mail: mail@graphisoft.cn
Web: www.graphisoft.cn

Germany
GRAPHISOFT Deutschland GmbH.
Phone:  +49 89 746 430
E-mail:  mail@graphisoft.de
Web:  www.graphisoft.de

Russia
GRAPHISOFT Representative Office 
Phone:  +7 495 510 2503
E-mail:  mail@graphisoft.ru
Web: www.graphisoft.ru

Singapore
GRAPHISOFT Singapore
Phone: +65 6710 7720
E-mail: mail@graphisoft.sg 
Web: www.graphisoft.sg

East & South-East Asia
GRAPHISOFT Asia Ltd.
Phone: +852 3975 3260
E-mail: mail@graphisoft.hk
Web: www.graphisoft.hk

Islamic Republic of IRAN
GRAPHISOFT Exclusive Distributor and 
Representative Office
(Tarhkade Malakava LLC)

E-mail: info@graphisoft.co.ir
Web: www.graphisoft.co.ir

United Kingdom
GRAPHISOFT UK Ltd.
Phone: +44 1895 876 222
E-mail: mail@graphisoft.co.uk
Web: www.graphisoft.co.uk

United States & Canada
GRAPHISOFT North America, Inc.
E-mail: info@graphisoft.com
Web: www.graphisoft.com

 جمهوری اسالمی ایران

گرافیسافت® ایران
منایندگی انحصاری گرافیسافت® در ایران

رشکت طرحکده َملک آوا (مسؤلیت محدود)
www.graphisoft.co.ir وبســایت:  
info@graphisoft.co.ir ایمیــل: 
sale@graphisoft.co.ir فــروش : 
support@graphisoft.co.ir پشــتیبانی: 
مشــاوره فارســی:۰۰۳۴۹۳۲۹۳۶۶۷۲ (۱۰۳)

Italy
GRAPHISOFT Italy
Phone:  +39 041 894 3500
E-mail:  italia@graphisoft.com
Web:  www.graphisoft.com/it

Japan
GRAPHISOFT Japan Co., Ltd.
Phone:  +81 3 55 45 3800
E-mail:  info@graphisoft.co.jp
Web:  www.graphisoft.co.jp

Mexico & Latin America
GRAPHISOFT Mexico
Phone +52 5687 1460
E-mail: info@graphisoft.mx
Web: www.graphisoft.mx

برای اطالعات بیشرت با ما در متاس باشید
www.graphisoft.co.ir

گرافیسافت، آرشیکد، بیم ایکس و بیم کلود (بیم در فضای اَبری شبکه)  عالیم تجاری ثبت شده رشکت گرافیسافت می باشند.


