ΤΕΚΤΟΝ 18 - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2019
Περιγραφή:

€

Βασικό πρόγραµµα

Tekton Pro (2D & 3D Αρχιτεκτονικό πρόγραµµα)
∆ισδιάστατη και τρισδιάστατη σχεδίαση Αυτόµατη παραγωγή κατόψεων, όψεων και τοµών
Παραµετρικές βιβλιοθήκες από έπιπλα, αντικείµενα, κουφώµατα και κάγκελα Έγχρωµο τρισδιάστατο
µε απόδοση των υλικών και φωτισµών (OpenGL) Κίνηση του παρατηρητή στο χώρο σε πραγµατικό
χρόνο (walkthrough). Εργαλείο Τοπογραφικό για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων
ΕΓΣΑ’87 Εµβαδοµετρήσεις Εργαλείο Εικόνα για την εισαγωγή & επεξεργασία αρχείων bmp &
jpeg µέσα στο σχέδιο. Εργαλείο Παράγραφος για την εισαγωγή & επεξεργασία κειµένων
πλούσιων σε περιεχόµενο και µε ιδιαίτερη µορφοποίηση, µέσω ενός πλήρως εξοπλισµένου
κειµενογράφου στο περιβάλλον του προγράµµατος - δυνατότητα εισαγωγής κειµένου & πινάκων µε
Copy – Paste από το Word, Excel, PDF Εργαλείο CAD Organizer για οργανωµένη και απόλυτη
συνεργασία µε AutoCAD και προγράµµατα που χρησιµοποιούν πλατφόρµα CAD. Μέσω αρχείου DXF
µεταφέρονται οντότητες ταξινοµηµένες στα αντίστοιχα διαφανή (layers) ώστε να είναι εύκολα
αναγνωρίσιµες και χειρίσιµες.

1100,00€

Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις
Φωτορεαλισµός Raytrace

Add on

Ακριβής φωτορεαλισµός Ray Trace Απόδοση υλικών µε 2 µεθόδους, Fractal Imaging και
Texture Μapping Πολλαπλοί παρατηρητές Συνεχής παραγωγή φωτορεαλιστικών απεικονίσεων
χωρίς την παρουσία του χρήστη. Πολυπύρηνη επεξεργασία multicore raytracing

Cinema
650,00€

Παραγωγή ταινίας (αρχείο AVI) από φωτορεαλιστικές εικόνες της οικοδοµής µε τις λήψεις της
επιλογής σας. 32 εκ. χρώµατα. Προσοµοίωση βαδίσµατος. Συµπίεση DivX 5.0. Μουσική
επένδυση από αρχεία wav ή mp3

Εισαγωγή αντικειµένων 3DS
Αρχεία τύπου 3DS MAX µπορούν να εισαχθούν µέσα σε οποιοδήποτε αρχιτεκτονική µελέτη του
Τekton και να υποστούν επεξεργασία (µεταφορά, κλιµάκωση, κτλ.) Τα αρχεία 3DS εµφανίζονται στο
φωτορεαλισµό ray trace µαζί µε τα αντικείµενα του Τekton.

Add on

! Νέo Κτηµατολόγιο
Παραγωγή των απαιτούµενων αρχείων για την ηλεκτρονική υποβολή διαγραµµάτων στο
Ελληνικό Κτηµατολόγιο Σχεδίαση του Τοπογραφικού µε εύκολη απόδοση των layers στα
γεωµετρικά στοιχεία Αυτόµατη αναγνώριση των πολυγραµµών - πολυγώνων του Τοπογραφικού ως
polylines Αυτόµατη µετατροπή του αρχείου tek σε διανυσµατικό αρχείο τύπου dxf µε την
απαιτούµενη οργάνωση πληροφορίας Ενσωµατωµένη διαδικασία ελέγχου του παραγόµενου αρχείου
dxf προκειµένου να πληροί τους απαραίτητους κανόνες (γενικούς, τοπολογικούς, συστηµικούς,
πληρότητας) Αυτόµατη παραγωγή του αρχείου εικόνας pdf µε την αναγραφή του hashcode
Παραγωγή του αρχείου εικόνας pdf που αποτελεί την εικόνα του αναλογικού διαγράµµατος.

350,00€

Λειτουργεί ως add on στο Tekton Pro ή στο Tekton Light.

Ισοϋψείς
Ανεξάρτητο πρόγραµµα κατασκευής ισοϋψών καµπύλων όπως απαιτούνται από το νέο τρόπο
έκδοσης αδειών δόµησης
Εισαγωγή σηµείων από αρχείο csv ή txt
∆ηµιουργία αρχείου tek για
περαιτέρω επεξεργασία των καµπύλων µε το πρόγραµµα Τekton.

120,00€

Λειτουργεί ως add on στο Tekton Pro ή στο Tekton Light.

! Ειδικό πακέτο:
Tekton Pro & Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις
2D & 3D αρχιτεκτονικό πρόγραµµα
αντικειµένων 3DS

Φωτορεαλισµός Ray Trace

1550,00€
Cinema

Εισαγωγή

Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ (24%). Ο παρών τιµοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούµενο.
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Βασικό πρόγραµµα

FESPA 18 – ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2019
FespaC – Υπολογισµός κατασκευών από σκυρόδεµα
Ισοδύναµη και Φασµατική ανάλυση - Subspace Iteration, Gupta Πέδιλα, πεδιλοδοκοί, εσχάρες,
κοιτοστρώσεις. Aναλυτικές προµετρήσεις Γραµµικό 3D ∆ιαγράµµατα στο χώρο Έλεγχοι αντοχής
Έλεγχος κοντού υποστυλώµατος Συντελεστής σεισµικής συµπεριφοράς ανά διεύθυνση qx και qz
Ανάλυση του φορέα και µε το ελαστικό φάσµα Re(T) Κανονισµοί: EC2, EC8, EAK 2003, ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000, ΝΕΑΚ, 1985. Context sensitive help σε όλες τις παραµέτρους & εντολές CAD
Organizer για οργανωµένη και απόλυτη συνεργασία µε AutoCAD και προγράµµατα που
χρησιµοποιούν πλατφόρµα CAD. Μέσω αρχείου DXF µεταφέρονται οντότητες ταξινοµηµένες στα
αντίστοιχα διαφανή (layers) ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιµες και χειρίσιµες

1500,00€

Λειτουργεί είτε αυτόνοµα είτε σε συνεργασία µε το FespaM ή το FespaR.

Σχεδίαση αναπτυγµάτων δοκών
Επεξεργασία και εκτύπωση των σχεδίων των αναπτυγµάτων
οπλισµούς µε ειδική εργαλειοθήκη.

300,00€

Αλλαγές και προσθήκες στους

Add on

Υπολογισµός ξύλινης κατασκευής

300,00€

Έλεγχος διατοµών από δοµική ξυλεία σύµφωνα µε τον EN 1995-1-1.

! Νέα Ενισχυόµενη φέρουσα τοιχοποιία
Σχεδιασµός, έλεγχος επάρκειας & υπολογισµός ενισχύσεων φορέων από τοιχοποιία
∆ιαστασιολόγηση κατά EC6, EC8 -ΕΑΚ Έλεγχος επάρκειας υφιστάµενου κτιρίου φέρουσας τοιχοποιίας
κατά EC8-3 µε τη δυναµική ελαστική µέθοδο (q) Άοπλη, διαζωµατική τοιχοποιία, ενισχυµένη µε
αµφίπλευρο ή µονόπλευρο µανδύα ή µε κεντρικό πυρήνα οπλισµένου σκυροδέµατος Αυτόµατος
υπολογισµός αντοχών σύµφωνα µε τύπο λιθοσώµατος & κονιάµατος

700,00€

Βασικό πρόγραµµα

FespaR - Αποτίµηση & ενισχύσεις (ΚΑΝ. ΕΠΕ & EC 8-3) µε Ελαστική
Ανάλυση Χρονοϊστορίας
Ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας - µέθοδος των συντελεστών τοπικής πλαστιµότητας m &
µέθοδος συντελεστή q Αυτόµατη τροφοδότηση µετά από επίλυση µε παλαιούς κανονισµούς
(αντισεισµικός 85 – σκυροδέµατος 54 & ΝΕΑΚ95 – ΝΚΩΣ95) Εισαγωγή & τροποποίηση οπλισµών
δοκών και υποστυλωµάτων Ράβδοι ή cm2 Τυχηµατική εκκεντρότητα Κατευθύνσεις φόρτισης
σύµφωνα µε τον κανόνα 100/30 Έλεγχος επιτελεστικότητας για πολλαπλά φάσµατα 32 σεισµικοί
συνδυασµοί ∆ευτερεύοντα σεισµικά µέλη ∆ιαγράµµατα Μ – γωνιών στροφής ανά 30 µοίρες 7
αξονικές φορτίσεις Λόγοι επάρκειας µελών (λ) ξεχωριστά για κάθε στάθµη επιτελεστικότητας, σε
αναλυτικούς και συγκεντρωτικούς πίνακες. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα αποτίµησης για κάθε
στάθµη επιτελεστικότητας Παρακολούθηση συµπεριφοράς κτιρίου κατά τη διάρκεια σεισµού στο 3D
Ενισχύσεις µε µανδύα σκυροδέµατος, µε µεταλλικό κλωβό και ινοπλισµένα πολυµερή (FRP)
Υπολογισµός βλήτρων, σχέδια λεπτοµερειών και αναλυτικά αποτελέσµατα

900,00€

Λειτουργεί είτε αυτόνοµα είτε σε συνεργασία µε το FespaC

Βασικό πρόγραµµα

FespaR - Αποτίµηση & ενισχύσεις (ΚΑΝ. ΕΠΕ & EC 8-3) µε Ανελαστική
Ανάλυση Pushover
Ανελαστική ανάλυση Pushover Αυτόµατη τροφοδότηση µετά από επίλυση µε παλαιούς
κανονισµούς (αντισεισµικός 85 – σκυροδέµατος 54 & ΝΕΑΚ95 – ΝΚΩΣ95) Εισαγωγή & τροποποίηση
οπλισµών δοκών και υποστυλωµάτων Ράβδοι ή cm2 Τυχηµατική εκκεντρότητα Κατευθύνσεις
φόρτισης σύµφωνα µε τον κανόνα 100/30 Έλεγχος επιτελεστικότητας για πολλαπλά φάσµατα 32
σεισµικοί συνδυασµοί ∆ευτερεύοντα σεισµικά µέλη ∆ιαγράµµατα Μ – γωνιών στροφής ανά 30
µοίρες 7 αξονικές φορτίσεις Λόγοι επάρκειας µελών (λ) ξεχωριστά για κάθε στάθµη
επιτελεστικότητας, σε αναλυτικούς και συγκεντρωτικούς πίνακες. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα
αποτίµησης για κάθε στάθµη επιτελεστικότητας Παρακολούθηση συµπεριφοράς κτιρίου κατά τη
διάρκεια σεισµού στο 3D Μέθοδος Ν2 Οµοιόµορφη, τριγωνική ή ιδιοµορφική κατανοµή δυνάµεων
Φαινόµενα P-∆ ∆ιαγράµµατα απαίτησης-ικανότητας (ADRS) µέχρι και για 64 φορτίσεις, µε ανελαστικά
φάσµατα απαίτησης, µε τετραγραµική καµπύλη ικανότητας. Αυτόµατη παραγωγή δυσµενέστερων
αποτελεσµάτων για ελαστική & ανελαστική ανάλυση µε & χωρίς τοιχοπληρώσεις
Ενισχύσεις µε
µανδύα σκυροδέµατος, µε µεταλλικό κλωβό και ινοπλισµένα πολυµερή (FRP) Υπολογισµός βλήτρων,
σχέδια λεπτοµερειών και αναλυτικά αποτελέσµατα

1200,00€

Λειτουργεί είτε αυτόνοµα είτε σε συνεργασία µε το FespaC

Add-on

Τοιχοπληρώσεις
500,00€

Επιρροή των τοιχοπληρώσεων στην µελέτη επάρκειας Με το συνυπολογισµό τους αυξάνονται
σηµαντικά οι πιθανότητες να µην απαιτείται η ενίσχυση µελών από οπλισµένο σκυρόδεµα.

Κανονισµοί `59 και `54
Αντισεισµικός 59 & Σκυροδέµατος 54, χρήσιµοι για έλεγχο παλαιότερων κτιριακών κατασκευών
(π.χ. σε περίπτωση προσθήκης).

300,00€

! Ειδικό πακέτο:
FespaR Extended – Αποτίµηση & ενισχύσεις (ΚΑΝ. ΕΠΕ & EC 8-3) µε Ελαστική
& Ανελαστική Ανάλυση & Τοιχοπληρώσεις
FespaR - Αποτίµηση & ενισχύσεις

Ανελαστική ανάλυση Pushover
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Βασικό
πρόγραµµα

FespaM – Υπολογισµός κατασκευών από δοµικό χάλυβα
Επίλυση µεταλλικού κτιρίου Κατάλληλο για βιοµηχανικούς φορείς και πολυώροφα
µεταλλικά κτίρια Θεµελίωση µε πέδιλα ή πεδιλοδοκούς Αυτόµατος υπολογισµός φορτίων ανέµου
& χιονιού κατά EC1 Βιβλιοθήκη µεταλλικών µελών [διατοµές Ι, Η, L, U, T, λεπτότοιχες διατοµές
ψυχρής έλασης για τεγίδες και µηκίδες (C, Z), κλπ] Κάνναβος για τη χάραξη της οικοδοµής
Αυτόµατη απόδοση σε όλες τις οντότητες της θέσης τους (υποστυλώµατα, δοκούς, κλπ), στα σχέδια
κατόψεων και στα σχέδια τοµών.

1200,00€

Λειτουργεί είτε αυτόνοµα είτε σε συνεργασία µε το FespaC.

Add on

Συνδέσεις µεταλλικών µελών
Έλεγχος και σχεδίαση µεγάλου αριθµού διαφορετικών µεταλλικών συνδέσεων βάσει του
EC3-1-8 ∆υνατότητα απεικόνισης στο χώρο Εξαγωγή του σχεδίου σε πολλαπλές όψεις και τοµές
Σύνδεση ροπής Σύνδεση θεµελίου Σύνδεση τέµνουσας Σύνδεση διαγωνίου Σύνδεση
αποκατάστασης συνέχειας Οµάδα συνδέσεων κοιλοδοκών, τύποι συνδέσεων Κ, ΚΤ, Ν, T, Y.

750,00€

Λειτουργεί είτε αυτόνοµα είτε σε συνεργασία µε το FespaΜ

! Νέο Σύµµικτες δοκοί
Υπολογισµος σύµµικτης δοκού χάλυβα µε πλάκα σκυροδέµατος. Επιλογή µεταξύ συµπαγούς πλάκας
σκυρόδέµατος και πλάκας σκυροδέµατος µε αυλακωτό χαλυβδόφυλλο-αυτόµατη επιλογή
χαλυβδόφυλλου

400,00€

! Ειδικό πακέτο:
FespaM & Συνδέσεις µεταλλικών µελών & Σύµµικτες δοκοί
FespaΜ – Υπολογισµός κατασκευών από δοµικό χάλυβα
Σύµµικτές δοκοί

1900,00€

Συνδέσεις µεταλλικών µελών

CAD-Organizer

Add on

Οργανωµένη και απόλυτη συνεργασία µε AutoCAD και προγράµµατα που χρησιµοποιούν
πλατφόρµα CAD. Μέσω αρχείου DXF µεταφέρονται οντότητες ταξινοµηµένες στα αντίστοιχα διαφανή
(layers) ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιµες και χειρίσιµες.-

300,00€

Λειτουργεί ως add on σε FespaC, FespaM, FespaR.

Τοπογραφικό
Σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος σε µεγάλες συντεταγµένες (ΕΓΣΑ 87) Εισαγωγή και
επεξεργασία σηµείων χειροκίνητα ή από αρχείο µετρήσεων τοπογραφικού οργάνου Εύκολη χάραξη
πολυγραµµών και πολύγωνων 3∆ ανάγλυφο µέσω τριγωνισµού Αυτόµατη εµβαδοµέτρηση
Αυτόµατη παραγωγή πινάκων σηµείων και εµβαδών

250,00€

Λειτουργεί ως add on σε FespaC, FespaM, FespaR

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ– ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2019

Βασικό πρ.

fepla - Υπολογισµός πλακών µε πεπερασµένα στοιχεία
Υπολογισµός πλακών µε τη µέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων, σε συνδυασµό µε
γραµµικά στοιχεία εσχάρας Υπολογίζει µετατοπίσεις, εντατικά µεγέθη και οπλισµούς Η εισαγωγή
των στοιχείων γίνεται γραφικά ή και µέσω πινάκων

1050,00€

Λειτουργεί είτε αυτόνοµα είτε σε συνεργασία µε το FespaC ή το FespaM ή το FespaR

Drill – Έλεγχος ∆ιάτρησης
Έλεγχος πλακών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι διάτρησης, σύµφωνα µε τον ΕC2.

Βασικό πρ.

Τοίχος Αντιστήριξης
Πλήρης γραφική εισαγωγή δεδοµένων και δυνατότητα τροποποίησης οποιασδήποτε παραµέτρου
υλικών, εδάφους και διαστάσεων Ωθήσεις και γεωτεχνικοί έλεγχοι βάσει EC0, EC2, EC7, EC8
Πρόσθετα σεισµικά φορτία, συνδυασµοί δράσεων, συντελεστές ασφαλείας, αντοχή σε ολίσθηση και
φέρουσα ικανότητα εδάφους, έλεγχος ανατροπής Καθορισµός ύψους επίχωσης εµπρός από τον
τοίχο για παθητική ώθηση Υποστηρίζονται τοίχοι µε χαλινό ή κεκλιµένο πέλµα Όπλιση κορµού και
πέλµατος Εκτύπωση σχεδίου και τεύχους.

550,00€

Λειτουργεί είτε αυτόνοµα είτε σε συνεργασία µε το FespaC ή το FespaM ή το FespaR
Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ (24%). Ο παρών τιµοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούµενο.

Με την αγορά κάθε προγράµµατος παρέχεται ένας (1) χρόνος δωρεάν συντήρηση λογισµικού από την
ηµεροµηνία έκδοσης του σχετικού τιµολογίου. Με το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήµατος το κόστος
συντήρησης του λογισµικού καθορίζεται από τον πίνακα τιµών ετήσιας συντήρησης λογισµικού.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2019

Προγράµµατα

FespaC + add on modules

Πρώτη άδεια
χρήσης

Επόµενη άδεια
χρήσης (1)

€

€

250,00

75,00

250,00

75,00

250,00

75,00

300,00

85,00

300,00

85,00

350,00

100,00

170,00

50,00

310,00

90,00

(2) (3)

FespaM + add on modules

(2) (3)

FespaR + add on modules

(2) (3)

FespaC & FespaM + add on modules

(2) (3)

FespaC & FespaR + add on modules

(2) (3)

FespaC & FespaM & FespaR + add on modules
Tekton Pro + add on modules

(2) (3)

(2)

FespaC & Tekton Pro + add on modules

(2) (3)

Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ (24%). Ο παρών τιµοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούµενο.

Η ετήσια συντήρηση του λογισµικού περιλαµβάνει:
•

Τεχνική υποστήριξη µέσω τηλεφώνου/e-mail/video κλήσης.
Το τµήµα τεχνικής υποστήριξης λειτουργεί τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Η τεχνική υποστήριξη αναφέρεται σε συµβουλές για τη χρήση των λογισµικών της LH Λογισµική, δεν
παρέχεται για τη χρήση άλλων προγραµµάτων και απευθύνεται αποκλειστικά στο χρήστη και όχι σε τρίτα
πρόσωπα.

•

Παροχή των νέων, βελτιωµένων εκδόσεων του λογισµικού που θα κυκλοφορήσουν εντός της
διάρκειας ενεργούς συντήρησης. Στις βελτιώσεις των εκδόσεων περιλαµβάνονται διορθώσεις bugs,
µικρές βελτιώσεις στα προγράµµατα.

•

Ειδικές τιµές για προσθήκη επιπλέον δυνατοτήτων (add on modules) που κυκλοφορούν µε κάθε
νέα έκδοση.

(1)

Ως επόµενη άδεια χρήσης ορίζεται η δεύτερη θέση εργασίας για το ίδιο βασικό πρόγραµµα

(2)

Η συντήρηση λογισµικού καλύπτει τα βασικά προγράµµατα και το σύνολο των add on modules τους. Τα add on modules
κάθε βασικού προγράµµατος ορίζονται στον παρόντα τιµοκατάλογο προϊόντων.

(3)

Στην τιµή συντήρησης περιλαµβάνεται και η συντήρηση των προγραµµάτων «Τοίχος αντιστήριξης» και «fepla – drill» για
κατόχους αυτών των προγραµµάτων.
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