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 Nemetschek heeft een
meerderheid in de firma
Graphisoft, de makers van
Archicad, verworven. Daarnaast
hebben ze nog een publiek
overnamebod voor de
resterende aandelen
gelanceerd. meer ...

  

 Na het succes van de vorige
editie, organiseren SCIA en
Nemetschek dit voorjaar samen
een 'Business Training
Centre' voor de zakenpartners
in Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland.

  

 'Online Projects n.v.', lid van
de SCIA Group, heeft een
vacature voor een Managing
Director / Sales Engineer.
meer ...

  
Op 19 april aanstaande vindt
de jurering plaats van de
User Contest 2007
projecten.

  

  
België en Nederland

 
» Bezoek SCIA's stand op het

5daagse evenement
"Partners-in-Steel" (23 - 27/
04/2007): georganiseerd door
Kaltenbach. Thema dit jaar is
'Robots in Profile' meer ...

  
» Geodelft's MFoundation

ondersteunt nu ook de nieuwe
Belgische aanbevelingen
voor paalfunderingen
meer ...

  
België

 
» SCIA en Geodelft organiseren

een gratis MFoundation
Initiatieochtend meer ...

  
» SCIA organiseert een

MFoundation opleiding
gericht naar de Belgische
markt meer ...

  
Nederland

 
» SCIA organiseert een gratis

initiatiedag Allplan
Engineering op woensdag 9
mei 2007.
schrijf nu in ...

  

  

 Klanten kunnen de volgende
service packs downloaden in
onze vrije downloadsectie.

  
» SCIA•ESA PT 2007.0.128
» ESA-Prima Win 3.90.125

  

<uitprintbare versie>

Beste eNews lezer,

Één van de opmerkelijkste nieuwigheden is zonder twijfel de lancering van het online 'SCIA Movie Center'.
Je vindt hier zowel demo- als trainingsfilmpjes van onze software oplossingen, maar ook filmpjes die opgenomen zijn
tijdens onze evenementen geven een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.
Neem zeker eens een kijkje.

Verder kunnen we melden dat de upgrades van Allplan 2006.2 en SCIA•ESA PT 2007.1 eraan komen en dat er
in India en Dubai interessante contacten zijn gelegd. Ook hier ligt de markt open voor SCIA.

Er valt weer veel nieuws te rapen in deze editie van SCIA’s eNews …

» Bedrijfsnieuws: SCIA streeft een aanhoudende, solide groei op international niveau na
» Productnieuws: Wat is er nieuw in Allplan 2006.2
» De markt: Complex project in de vorm van een palmboom in Dubai
» SCIA lanceert gloednieuw online movie centre
» Tips & Tricks: Visualiseren van de meewerkende breedte van een rib in SCIA•ESA PT

    

  

 SCIA streeft een aanhoudende, solide groei op international niveau na  

 
Wij zijn verheugd u verslag uit te brengen over het groeispoor van SCIA. Met een
inkomstenstijging van 18% in 2006 bevindt SCIA zich tussen de snelst groeiende
bedrijven in de Nemetschek Group.

Begin 2007 startte Nemetschek AG met een belangrijke overname in de CAD-
wereld, nl. de firma Graphisoft. Bij Nemetschek werken nu meer dan 1,000
personeelsleden en ze hebben een geconsolideerde omzet van ongeveer 140 miljoen €;
hiermee zijn ze wereldwijd het grootste softwarehuis, dat uitsluitend in de bouwsector
gespecialiseerd is.

In het eerste kwartaal van 2007 zet SCIA haar eigen positieve trend verder met nieuwe
groeicijfers in bijna alle regio’s waar ze actief is.

Deze groei reflecteert zich ook in de internationale erkenning van ons product
leadership. SCIA introduceerde met succes nieuwe technologieën zoals roundtrip
engineering, true analysis (met reken- & structuurmodelling), snapCheck multi-code
design, en andere. Een recent werkbezoek van het SCIA management aan India & Dubai
heeft vele nieuwe prospects aangetrokken. De samenwerking met CADS in het VK en
India trok grote aandacht, zowel van de markt als van de pers; op 1 maart ll.
verscheen SCIA in de kranten en op TV in Chennai (India).
Wij nodigen u vriendelijk uit om de artikels die in "News Today" en "Trinity
Mirror" gepubliceerd zijn te lezen.

De bouwwoede van deze regio’s is enorm, momenteel staan er 400 wolkenkrabbers in de
stijgers in Dubai! SCIA gaat hier zeker haar voordeel uit halen. We houden u op de
hoogte!

 

 
  Wat is er nieuw in Allplan 2006.2  

In augustus 2006 werd Allplan 2006.1 op de BeNeLux-markt gelanceerd. Het zwaartepunt in deze versie lag
in een verhoogde ergonomie. Een aantal functionaliteiten en principes werden, met het oog op een meer intuïtieve
manier van tekenen en modelleren, herbekeken. Enkele voorbeelden hiervan zijn de spoorlijnen, uitgebreide
snapfuncties en een uitgebreide puntinvoer.

Een nieuwkomer binnen Allplan was het principe van de "grips", die toelaten om objecten snel en grafisch
te wijzigen. Het aantal lijntypes en arceringen werd ook sterk uitgebreid, alsook de XRef-functionaliteiten. De layout-
omgeving laat vanaf v2006.1 ook toe om tekenvensters met een willekeurige vorm aan te maken, gaande van een
polygonale invoer tot een overname van een bestaande contour (2D-cirkel bv.) met behulp van de
geometrieherkenner. Naast de uitbreiding van de reeds bestaande functionaliteiten in de module architectuur,
ontstonden er ook nieuwe functies, zoals de legendegenerator, trappenassistenten, 3 nieuwe
funderingsobjecten en de nieuwe partner-bibliotheken van PEIKKO en ERICO-LENTON.

In het engineeringgedeelte werd de FormFinder-functionaliteit uitgebreid met "handles", die een meer flexibel
gebruik van de bestaande staafvormen mogelijk moet maken. Voor een overzicht van alle nieuwigheden verwijzen we
hierbij naar het document "Nieuw in Allplan 2006".

 



  
België en Nederland

 
 In de komende maanden

worden weer heel wat
opleidingen georganiseerd in
onze vestigingen in Herk-de-
Stad en Arnhem met o.a. de
volgende thema's:

  
 SCIA•ESA PT

» Basiscursus
» Tips & Tricks
» Beton
» EC3, praktijk en theorie

 ...
  
 Allplan Engineering

» Bekistingsmodel en
wapeningsfuncties
(03 & 08 mei 2007)

  
 Allplan Architectuur

» Basiscursus
(24 & 25 april 2007)

  
 Hier vindt u

alle opleidingsdata met
programmaoverzicht en kan
u zich online inschrijven.

  

  
SCIA-klanten worden
uitgenodigd om hun vacatures
gratis op het nieuwe 'SCIA
Jobs Network' te plaatsen.

Neem ook een kijkje op onze
website voor de SCIA
vacatures. Veel geluk!

  

  
Enkele schermkopies van
Allplan DTM - 3D Digital
Terrain Modelling

  
 

  
 

  
 

Model in Allplan Model in IFC Model in SCIA•ESA PT

Binnen afzienbare tijd wordt de upgrade v2006.2 gelanceerd. Deze versie is meteen ook Windows Vista-ready.
Hiermee wil Nemetschek zijn leiderspositie nog versterken en zijn pioniersrol onderstrepen. Enkel nieuwigheden in
deze laatste versie:

In v2006.2 werd de Nemetschek Softlock-applicatie verbeterd en overzichtelijker. Allplan 2006.2 laat ook
toe om méér geheugen aan te spreken. Tot 3Gb bijkomend geheugen kan aangesproken worden voor
de animatie van grote hoeveelheden gegevens.
Windows Vista ondersteunt geen Winhelp meer. Dit heeft als direct gevolg dat alle online-help omgezet moest
worden naar HTML-help.
De recentste versie van IFC (2x3) wordt eveneens ondersteund.
Voor de geïnteresseerden stelt Nemetschek een eigen, gratis, IFC-viewer ter beschikking die binnenkort kan
gedownload worden. Als leuke gadget laat deze viewer ook toe om het IFC-model te converteren naar een
Google Earth compatibel bestand.
Ondersteuning van Autocad 2007-bestanden, zowel import als export.

Op het vlak van engineering zijn er ook enkele nieuwe items.

Console wapening als FF-staafgroep.
Nieuwe functionaliteiten in het kader van roundtrip-engineering
(Allplan 2006.2 icm SCIA ESA PT 2007.1)

  

 Complex project in de vorm van een palmboom in Dubai  

 
Royal Haskoning, klant van SCIA, en D103 International wonnen onlangs een
architectuurwedstrijd in Dubai. Zij namen deel aan een wedstrijd die door Nakheel, de
belangrijkste projectontwikkelaar van de Emiraten, gelanceerd werd. Hun winnend
project betrof een innovatief project in de vorm van een palmboom.

Enige tijd geleden nodigde Nakheel een deel architecten uit om een nieuw concept uit te denken voor een project op
Palm Jebel Ali, een van de drie Palmeilanden van Dubai. Royal Haskoning, in associatie met het international
design office D103, trok de aandacht met een uitzonderlijk project.

Het project van Royal Haskoning betreft een oppervlakte van 300.000 m², deze is gewijd aan sportactiviteiten,
residentiële gedeeltes, een shopping centre, kantoren, …, waarbij ook grote oppervlaktes met natuurlijke elementen
zoals openbare parken en jachthavens voorzien zijn.

Voor wat betreft de architectuur stelt Royal Haskoning twee groepen van drie gebouwen voor, die door de symmetrie
de vorm krijgen van een palmboom. De blikvanger van het project is echter het ontwerp van een iconische,
zeer grafische en heel futuristisch ogende brug.

"Het concept relateert aan deze brug een verbinding tussen natuur en innovatie. Aan deze brug is een kost van
verschillende miljoenen dollars verbonden", aldus Syb van Breda, architect van het project, "de symmetrie tussen de
markante gebouwen reflecteert dus de symmetrie van de palmeilanden".

Voor de ontwikkeling van dit concept werkt Royal Haskoning samen met ontwerpteams uit Bangkok,
Amsterdam en Dubai. Syb van Breda kan geen exacte kostprijs van het hele project doorgeven, hij schat evenwel
dat zulk een project in Europa gemakkelijk aan 250 miljoen euro zou kunnen geraken.

 

  
  SCIA lanceert gloednieuw online movie centre  

 
Graag presenteren wij u de lancering van ons nieuw online
'SCIA Movie Centre'.
Als een foto al meer zegt dan duizend woorden, dan vertelt een
filmpje zeker een heel verhaal. Via een standaard internet
browser heeft u de mogelijkheid om een ruime collectie films
en animaties mee te pikken. Je kan ze zelfs downloaden en ze
later off-line bekijken.

Momenteel zijn 3 hoofdrubrieken voorhanden:
Demo Movies, Services Movies and Event Movies.

Demo Movies
In deze rubriek vindt u verschillende productdemonstraties. Alle films
zijn gecategoriseerd in productgroepen en thema’s. Bekijk onze

 



SCIA•ESA PT filmpjes maar eens; deze geven een klare en verfrissende
inkijk in de sterke punten en geheimen van het programma.

Services Movies
Hier vindt u enkele typische e-learning dienstverleningsfilmpjes voor
SCIA-klanten. Onze 'Customer Service Division' publiceert hier
verschillende oefeningen die ook tijdens onze standaard SCIA•ESA PT
opleidingssessies gegeven worden. Bijkomende filmpjes zoals 'tips &
tricks' zullen binnenkort ook verschijnen, bezoek daarom regelmatig
ons 'SCIA Movie Centre'.

Event Movies
De films in deze rubriek hebben te maken met door SCIA georganiseerde events en feesten, speeches,
interviews, enz … Bekijk zeker het interview met Dhr. Devolder van VK Engineering; het vond plaats begin dit
jaar en werd tijdens de SCIA Kick Off Meeting 2007 op het witte doek voorgesteld.
Een aanrader is ook het leuke filmpje over de SCIA Core Values.

Momenteel staan er ook nog enkele filmpjes op zonder bijbehorende commentaar, deze worden wel regelmatig
aangepast. Bezoek dus regelmatig ons 'SCIA Movie Centre' en voeg deze link toe aan uw favorieten: http://
www.scia-online.com/movies

  
  Tips & Tricks: Visualiseren van de meewerkende breedte van een rib in SCIA•ESA PT  

 
Er bestaat een zeer eenvoudige en nuttige functie in SCIA•ESA PT waarmee de gebruiker gemakkelijk de
meewerkende breedte van een rib kan visualiseren. In de beeldparameters kan de gebruiker kiezen voor de
optie 'Teken doorsnede'.

Wanneer deze optie aangevinkt is, zal de gebruiker de meewerkende breedte van de rib getekend
zien in de structuur. Met behulp van deze optie kan de gebruiker zijn invoer grafisch beter
interpreteren.

Archief Tips & Tricks

 

  
  Over deze SCIA eNews  

 
» We vragen u vriendelijk om ons uw meest recente email adres door te sturen, indien het adres dat we nu

gebruikten niet meer correct of verouderd zou zijn.
» Indien u zich wil uitschrijven op deze eNews gelieve ons dan een email te sturen met 'unsubscribe' als titel,

gevolgd door het te verwijderen email adres.
» Laat ons weten welke topics u vooral interesseren, zodat wij dit kunnen opnemen in een volgende uitgave. Of

misschien heeft u andere suggesties hoe we deze eNews kunnen verbeteren. U kan hier reageren ...
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