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  Galerie  
   
► Allplan Free Form Modeller.  

Dostupný jako modul programu Scia 
Engineer 

 

   
  

   
  

   
  

   
   
 ► Tisknutelná verze v PDF  
   
 Pokud byste se chtěli ze zasílání těchto 

elektronických novinek eNews 
odhlásit, zašlete nám e-mail se slovem 
'unsubscribe' v předmětu zprávy a 
s emailovou adresou, kterou máme 
vymazat. 

 

   

  Leden 2009 

Vážený čtenáři,  
Vážený uživateli,  
 
v dobách sníženého optimizmu v důsledku globální hospodářské situace je dobré vědět, do jaké komunity uživatelů počítačových 
programů patříte. Máte mnoho kolegů, kteří se spoléhají na jednu z hlavních řad produktů Nemetschek. Většina 
architektonických projektů byla vytvořena pomocí jednoho ze tří produktů firmy Nemetschek: Allplan, Archicad (Graphisoft) nebo 
Vectorworks. Nabídka firmy Nemetschek v oblasti architektonického modelování patří k absolutní špičce jak na platformě 
Windows, tak Mac. Nabídka je široká a pokrývá oblasti koncepčního návrhu, krajinných úprav, architektonického návrhu i 
prováděcích výkresů.  
 
Stavební inženýři část své práce sdílejí s architekty, zejména u projektů budov. Skupina Nemetschek Engineering Group nabízí 
další řešení: pro statický návrh nabízí firma Nemetschek produkty Scia Engineer a Frilo Statics, pro konstrukční návrh (zejména 
betonových konstrukcí) je zde Allplan Engineering a -isb cad- (Glaser). Pro prefabrikované konstrukce nabízí Allplan rozšíření 
Allplan Precast). 
 

Všechny programy mají jeden společný rys: byly vytvořeny profesionály pro potřeby profesionálů (architekty pro architekty, 
inženýry pro inženýry). Téměř všechny programy si mohou navzájem vyměňovat kompletní 3D model prostřednictvím 
mezinárodního standardu pro výměnu dat IFC. 
 
V rámci skupiny Nemetschek existuje více společností, které nabízejí aplikace pro správu zařízení a výpočty nákladů (pre- a post-). 
Nejvýraznější z nich je Maxon; s programem Cinema4D pak ožívají veškeré animace. 
 
Navíc, svět Nemetschek není uzavřený, jedná se o otevřenou společnost spojující všechna odvětví. 
Užijte si vizuálního světa firmy Nemetschek v roce 2009! 
 

 
Jean-Pierre Rammant 
CEO Nemetschek Scia 
V.P. Nemetschek Engineering Group
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