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  Januari 2009 

Beste eNews-lezer, 
Beste klant, 
 
In tijden van verminderd optimisme over de economische situatie is het goed te weten tot welke gemeenschap van 
softwaregebruikers u behoort. Vele van uw collega’s betrouwen op één van de belangrijke Nemetschek softwaremerken. Een 
meerderheid van de bouwkundige projecten wordt met een van de volgende 3 Nemetschek programma’s ontworpen: Archicad 
(Graphisoft), Vectorworks of Allplan. Zowel voor MAC als Windows vormt het Nemetschek aanbod voor bouwkundig modelleren de 
absolute top. Het aanbod is ook zeer breed; van conceptueel design over landschapsarchitectuur naar bouwkundige detaillering en 
werkplaatstekeningen.  
 
Een deel van de taken van ingenieurs komt overeen met de werkzaamheden van architecten, vooral bij het ontwerpen van 
gebouwen. De Nemetschek Engineering Group biedt verschillende oplossingen: voor engineering design stelt Nemetschek 
Scia Engineer en Frilo Statics voor; voor engineering detailing (vooral betonnen constructies) zitten Allplan Engineering en -isb 
cad- (Glaser) in het aanbod; voor de fabricage zitten er toepassingsgerichte programma’s in het Allplan aanbod (Allplan Precast). 
 
 

 
Dit hele programma-aanbod heeft een gemeenschappelijke factor: het is door en voor professionals gemaakt (van architect 
tot architect, van ingenieur tot ingenieur). Dankzij de IFC, de internationale standaard voor gegevensuitwisseling, is het voor bijna 
alle programma’s mogelijk om volledige 3D modellen met elkaar uit te wisselen. 
 
Daarenboven zitten binnen de Nemetschek groep bedrijven die toepassingen voor facility management en kostencalculatie (voor- en 
na-) in hun aanbod hebben. De meest in het oog springende firma is Maxon; met hun Cinema4D software komen alle animaties tot 
leven. 
 
De Nemetschek wereld is ook niet gesloten; het is een multipluralistisch bedrijf dat wereldwijd aansluit op andere programma’s. 
Geniet in 2009 van de visuele wereld van Nemetschek! 
 

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

 
Archicad Vectorworks Allplan Maxon
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