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<uitprintbare versie> 

Aan onze 11.000 eNews-lezers, 

 

Het ganse SCIA-team wenst u een  
‘Gelukkig Nieuwjaar’ en een heel vruchtbaar 2006  

 
“Enabling innovation in construction” is ons nieuw missie-statement . 
 
Geïnspireerd door een studie van het VEV (Vlaams Economisch Verbond, “Uniek zijn rendeert”) over de 
meest succesrijke economieën ter wereld, formuleren we u onze wens tot actieve deelname aan de 
innovatiegolf . Innovatie is immers de sleutel tot uw toekomstig succes, zowel voor producten (of 
constructies), diensten of organisatiemethoden en logistiek.  
Bij ingenieursbureaus, staalconstructiebedrijven, aannemers, prefab -bedrijven, industrieën, 
overheidsdiensten en vele anderen, vertonen de meest sterke bedrijven de ambitie tot marktontwikkeling en 
spelen ze in op internationale evoluties. Daardoor krijgen ze een positief imago in de markt en groeien ze 
gezond. 
 
Innovatie door middel van onderzoek & ontwikkeling is niet gemakkelijk; daarom is het aangewezen om 
partnerships  aan te gaan. De studie toont aan dat partnerships in innovatie inspelen op de internationale 
situatie (export èn import) en dat marktontwikkelingen daadwerkelijk tot uitstekende resultaten leiden.  
 
SCIA is uw partner voor technische automatisering in constructie. Met u willen we samen innoveren. 
SCIA heeft kennis en kunde  en daarbovenop een arsenaal aan software tools, die uw innovatie -
inspanningen ondersteunen.  
 
Voor tal van marktsegmenten hebben we in de voorbije jaren, samen met klanten, gezamenlijk 
ontwikkelingsprojecten  opgezet. Concrete voorbeelden vindt u terug op onze website (zie bij 
'Oplossingen', specifiek de 'SCIA Solution Finder'). We zijn intussen thuis in heel specifieke domeinen, 
gaande van prefab beton, over tunnels, bruggen, masten tot aan pijpleidingen en staal - en 
aluminiumconstructies.  
 
Bouwnormen, geavanceerde rekentechnieken en Building Information Modelling zijn ons vak . 
 
In 2005 vervoegde zich elke dag een nieuwe klant bij de SCIA klantenkring, die intussen de kaap van 5000 
overschreden heeft. SCIA heeft klanten in meer dan 50 landen, de software spreekt 10 talen, er is een 
stabiele groei. SCIA heeft solide strategische partners.  
 
Bij de aanvang van het nieuwe jaar nodigen wij u alvast uit om een innovatiegesprekje aan te gaan met één 
van onze specialisten. Want “uniek zijn rendeert ”!  

 
 
 
 
 
 
 
Jean-Pierre Rammant 
CEO  
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» We vragen u vriendelijk om ons uw meest recente e -mail adres door te sturen, indien het adres dat we nu 
gebruikten niet meer correct of verouderd zou zijn.

» Indien u zich wil uitschrijven  op deze eNews gelieve ons dan een email te sturen met 'unsubscribe' als titel, 
gevolgd door het te verwijderen e -mail adres.

» Laat ons weten welke topics u vooral interesseren, zodat wij dit kunnen opnemen in een volgende uitgave. Of 
misschien heeft u andere suggesties hoe we deze eNews kunnen verbeteren. U kan hier reageren ...
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