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Novinky, akce a události

► STATIKA 2011 se blíží 

► Nemetschek Scia se představí na 
výstavě Kaltenbach IPS v Lörrach 
(Německo)

► Vše, co potřebujete vědět o 
Eurokódech:
www.eurocodes-online.com

► Přečtěte si recenzi programu Scia 
Engineer publikovanou časopisem 
AECbytes...

► IQ Platform Přispějte svými 
nápady a ovlivněte budoucí vývoj 
programu Scia Engineer.

► Hledáte nové výzvy? Možná 
právě pro vás je připravena naše 
nabídka zaměstnání!

► Navštivte internetový obchod a 
nebo kontaktujte naše obchodní 
oddělení pro speciální nabídky

► Jste student nebo profesor? 
Stáhněte si studijní verzi Scia 
Engineer dnes zcela zdarma.

Software Update

► Stáhněte si nejnovější service 
packy v sekci zabezpečené 
stahování.

• Scia Engineer 2010.1.690
• Scia Steel 2010 SP3
• Allplan 2011 HF4
• Allplan Precast 2010.1-2

► Zřiďte si přes RSS 
automatické upozornění 
o dostupnosti 
nejnovějších Scia 
Engineer Service 
Packů.

Školení

► Vyzkoušejte zdarma interaktivní 
eLearning! 

► Informace o pořádaných 
hromadných školeních naleznete 
zde.

► Preferujete individuální školení?
Kontaktujte nás.

► Kalendář školení. 
Přihlaste se online... 

► Ptejte se na Scia fóru. Registrace 
zde...

Zvláštní letní vydání 2011

Vážený čtenáři eNews,

Společnost Nemetschek Scia vždy kladla velký důraz na interoperabilitu s jinými produkty AEC sektoru (architektura, projektování, 
realizace staveb). Nemetschek Scia je členem skupiny Nemetschek Group s celosvětovou působností a produktoví manažeři software 
Scia Engineer pracují na aplikaci technologie openBIM v těsné spolupráci se sesterskými společnostmi Graphisoft, Nemetschek 
VectorWorks a Nemetschek Allplan. Na vylepšení pracovního postupu při projektování staveb rovněž spolupracují s firmami Tekla a 
Autodesk. Pro zajištění stálého rozvoje openBIM s jeho standardem IFC pro oblast stavebně-projekčního software rozšířila firma 
Nemetschek Scia produktové portfolio o 2 nové produkty: pro týmovou práci prostřednictvím cloud technologie Cloud File Team Server 
Scia Desk' a pro zajištění kvality návrhu a výpočtu také technologii kontroly modelu založenou na IFC: Solibri'. 

Scia Desk: Nová služba vzdáleného sdílení dat

Týmová práce na projektu znamená především sdílení dat. Důležitým předpokladem je uchovávání 
všech dat projektu bezpečným způsobem a synchronizovaně se všemi interními i externími 
partnery, bez zbytečné starosti o technické řešení.
Scia Desk je bezpečnou a uživatelsky příjemnou platformou pro sdílení dat s Vašimi klienty, architekty, 
dodavateli a dalšími partnery. Ať už on-line nebo off-line, v kanceláři nebo na cestách, Vaše data jsou 
vždy s Vámi a to aktuální, synchronizovaná a zálohovaná.

Scia Desk nabízí snadný způsob jednotného uložení cenných dokumentů týkajících se Vašich projektů 
včetně jejich bezpečného zálohování a synchronizace mezi různými počítači. Scia Desk je levné a 
bezpečné řešení pro podnikání nabízející sdílení souborů uvnitř společnosti i mimo ni. Bez potřeby 
posílání emailů s velikými přílohami, které zbytečně blokují Vaši schránku. Stačí poslat odkaz Vašim 
partnerům a oni si potřebná data stáhnou tak, jak jim to nejlépe vyhovuje. A pokud chcete, aby někdo 
měl aktuální přístup k Vašim souborům, pozvěte jej jako hosta k Vašemu serveru. Změny se 
automaticky replikují se všemi členy. Své soubory týkající se Vašeho projektu můžete prohlížet a sdílet 
doslova "za pochodu". Scia Desk je dostupný pro iPad, iPhone a BlackBerry. My za Vás vyřešíme Vaši 
potřebu podpory mobilních zařízení. Pokud máte jiný typ zařízení, použijte jeho internetový prohlížeč 
a připojte se k adrese http://mysciadesk.com.

Scia Desk je dostupné profesionální řešení pro zabezpečené sdílení dat. Nabízí všechny výhody VPN, 
FTP a zálohovacího systému bez výrazných investic. Scia Desk eliminuje drahé servery, složitý 
software a potřebu IT znalostí a to vše bez omezení uživatele a bez limitu na velikost ukládaných dat. 
Vstupte se Scia Desk do světa Cloud computing ... začněte zde ...

Podporuje všechny typy souborů: Scia Engineer, Allplan Engineering, jiný CAE-CAO software, 
dokumenty, prezentace. Představuje ekonomické a efektivní řešení. Zkuste to!

Jedná se o levné a efektivní řešení. Stáhněte si brožuru nebo navštivte Nemetschek Scia Webshop a 
vyzkoušejte Scia Desk po dobu 14 dní zdarma! 

Akční nabídka:
Až do konce roku 2011 získá každý předplatitel ročního předplatného pro Team FileServer kromě 2 
měsíců zdarma také jako dárek kupón iTunes Gift Voucher (v ceně 10 €). Kupón bude zaslán 
vlastníkovi FileServeru.

Nemetschek Scia představuje nové partnerství se Solibri

Společnost Nemetschek Scia představuje nové partnertství se Solibri, Inc., přední firmou na poli technologií pro kontrolu modelů a pro 
zajištění kvality návrhu a výpočtu založené na IFC. Toto partnerství posiluje mezinárodní filozofii openBIM podporované celou 
skupinou Nemetschek Group.

O Solibri
Solibri, Inc., světový lídr na poli zajištění řízení kvality BIM, poskytuje nástroje pro validaci BIM, kontrolu shody, koordinaci návrhového 
procesu, kontrolu návrhu, výpočtu a posudků. Cílem společnosti Solibri je vyvíjet a nabízet řešení, které zvýší kvalitu projektování 
využívajícího BIM a to během celého procesu návrhu a realizace. 

Zajištění kvality BIM
Řešení Solibri se soustředí na pomoc organizacím využívat BIM (výměnu dat ve stavebnictví) rychleji, snadněji a levněji než s jinými 
BIM řešeními. S pomocí Solibri budou moci klienti Nemetschek Scia rychleji využívat výhod BIM a těžit z rychlejšího návratu investic.

Solibri Model Checker™ je stěžejním nástrojem v openBIM, který analyzuje IFC modely na integritu, kvalitu a fyzickou bezpečnost. 
Solibri Model Checker skenuje model konstrukce a odhaluje potenciální nedostatky a slabá místa v návrhu, vyznačuje konfliktní místa
a kontroluje, zda model splňuje technické normy a nejlepší praktiky vlastní organizace.

Zaměření na projektování
Protože statici hrají v celém BIM procesu ústřední roli, Nemetschek Scia se spolu se Solibri zaměřuje na trh software pro statiku. 
Pomocí Solibri modulu přidaného mezi ostatní služby může Nemetschek Scia nabídnout statikům kompletní řešení, které jim umožní se 
skutečně zapojit do BIM procesu z jejich profesní strany. Statici získají speciální nástroj na vizualizaci a kontrolu konstrukčních 
modelů. Sady pravidel vytvořených speciálně pro kontrolu konstrukce zjednoduší a urychlí tvorbu konstrukčního modelu BIM.

eNews nyní přecházejí na prázdninový režim ... znovu se Vám ohlásíme v září. 



Celý tým Nemetschek Scia Vám přeje klidné léto a příjemnou dovolenou.

� Pokud dosud neodebíráte Nemetschek Scia eNews, můžete se přihlásit zde... 
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