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Onze beste Nieuwjaarswensen aan alle eNews-lezers!

Zoals de traditie het wil staat een nieuwjaarsbrief vol goede intenties voor het komende jaar. 
In naam van Nemetschek Scia stuur ik u hierbij onze uitdagende doelstellingen voor 2011!

Op ons lijstje staat:

Wij wensen u en uw hele familie een gezond en succesrijk 2011!

In naam van het volledige Scia-team

Jean-Pierre Rammant
CEO Nemetschek Scia

Het voortzetten van onze inspanningen om state-of-the-art-software te ontwikkelen zodat u nog beter 
kan ontwerpen en fabriceren. Ontdek alle belangrijke verbeteringen in ons software-portfolio.

Het informeren tijdens ontbijtsessies en seminaries over de technische vooruitgang op gebied van bouwnormen, 
softwaretechnologie en praktijkgericht ontwerpen; speciale aandacht gaat naar de baanbrekende ontwikkelingen 
in BIM (building information modelling) en web-toepassingen.

Het publiceren van het 'Nemetschek Engineering User Contest'-boek, zowel op papier als in eBook-formaat, om 
de indrukwekkende technische vaardigheden van onze klanten te illustreren.

Het deelnemen aan diverse beurzen: van München (Baumesse in januari '11) tot Dubai (Big 5 in november '11), 
van Sao Paulo (Concrete show) tot Parijs (Batimat).

Het verstevigen van onze gebruikers-community door het stimuleren van diverse netwerkactiviteiten en 
bedrijfsbezoeken. Zo brengen we uw wensen en noden nog beter in kaart.

Het benaderen van uiteenlopende segmenten in de bouwwereld, van raadgevende ingenieurs over aannemers en 
fabrikanten naar steigerbouwers, ontwerpers van bedrijfsinstallaties en overheidsinstellingen; daarom gaan we in 
meerdere regio's extra medewerkers inzetten.

Het focussen op een kwaliteitsverhoging van onze operations zodat we nog betere software kunnen aanbieden. 
Zo zal u meer projecten binnenhalen en kan u elke dag nog efficiënter werken.
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