Hosted BIMCloud + Licensserver
I samarbejde med BIM Equity
lancerer Noble Nerds ’Hosted
BIMCloud’ og ’Licensserver’, der
afskaffer indkøb, opsætning og
vedligeholdelse af din egen server
på kontoret.
Løsningen er placeret på hurtige
servere indenfor EU og giver mulighed for at tilgå og arbejde flere
personer samtidig på dine ARCHICAD-projekter — hvor som helst,
når som helst og uanset hvilken
version af ARCHICAD, du anvender
fra ARCHICAD 19 og frem.
Fordele ved hosting
Vælger du Hosted BIMcloud og
Licensserver gennem Noble Nerds,
slipper du for ekstra udgifter til
hardware, software, opdateringer,
backup og IT-konsulenter.

Du har løbende mulighed for at
skalere til det antal brugere, som
du har behov for.
Der er Ingen skjulte opstartsgebyrer eller bindinger – du betaler for
ét antal brugere, ét år ad gangen.
Alle dine data opbevares på servere
i EU.
Du får min. 10GB serverplads pr.
bruger med mulighed for at tilkøbe
mere serverplads, hvis behovet
opstår.

BIMcloud

Licensserver

>> “Reservation Assistant” i
ARCHICAD Teamwork

>> Giver adgang til ARCHICAD
brugerlicenser via CodeMeter

>> Projekter administreres i
mapper

>> Alle dine licenser samlet et sted

>> Brugere administreres i
grupper med tildeling af
rettigheder via roller.
>> 2-vejs kommunikation
mellem BIMx og ARCHICAD.

>> Adgang til ”flydende” netværkslicenser, bare du er på
internettet
>> Gør det nemt at fordele få
licenser til flere brugere

Du får adgang til dansk telefonsupport hos Noble Nerds og BIM Equity.

Antal
brugere

Hostingpris

BIMcloudlicens

Samlet pris
pr. bruger

Dit abonnement fornys årligt, indtil
du opsiger det. (Opsigelsesfristen
er 3 mdr.)

2–4
5–9
10 – 15

kr. 4.499
kr. 2.999
kr. 2.799

kr. 1.350
kr. 1.350
kr. 1.350

kr. 5.849
kr. 4.349
kr. 4.149

Prisen består af hosting, 1 stk. ”flydende” GRAPHISOFT BIMcloud licens og
10 GB serverplads pr. bruger. Alle priser er eks. moms.

www.noblenerds.net

+45 3170 8813

