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Leden 2011

Přejeme všem čtenářům našich eNews vše nejlepší do Nového roku!

Je již tradicí, že v novoročním dopise seznamujeme čtenáře s našimi záměry pro nadcházející rok. 
Dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Scia představil naše cíle.

Budeme:

Přejeme Vám a Vašim blízkým mnoho úspěchů a zdraví v roce 2011!

Jménem Scia

Jean-Pierre Rammant
CEO Nemetschek Scia

i nadále intenzivně pokračovat v rozšiřování a zdokonalování našeho software, abychom Vám pomohli s 
návrhem a výrobou inženýrských konstrukcí po celém světě. V našem softwarovém portfoliu se objeví 
nová vylepšení

Vás na našich "Snídaních se Scia" a na seminářích informovat o technickém pokroku v oblasti technických norem, 
počítačových technologiích a návrhové praxe; zvláštní pozornost bude věnována novým trendům v oblasti BIM a 
vývoji webových aplikací

vydávat knihu Nemetschek Engineering User Contest v tištěné podobě a jako eBook. Tato kniha vynikajícím 
způsobem dokumentuje schopnosti a profesionalitu našich zákazníků

se účastnit řady významných událostí od Mnichova (Baumesse v lednu) před Dubai (Big 5 v listopadu) a Sao Paulo 
(betonářský meeting) až po Paříž (Batimat)

posilovat naši uživatelskou komunitu podporou různých aktivit a prostřednictvím návštěv Vašich společností, 
abychom lépe porozuměli Vašim potřebám

oslovovat různé segmenty stavebního průmyslu, od projekčních kanceláří, přes dodavatele a výrobce až po různé 
specialisty - lešení, plasty, technologické konstrukce a strojírenství, včetně úředních orgánů. Za tím účelem budeme 
zvyšovat v několika oblastech počty našich zaměstnanců

se soustředit na zvýšení kvality našich práce, abychom Vám mohli prostřednictvím lepšího software pomoci v 
získávání dalších projektů a v zefektivnění Vaší každodenní práce
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