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Enkele zeer interessante
projecten berekend in
SCIA•ESA PT

  

 

  

 

  

 

  

  

<uitprintbare versie>

Aan alle lezers wensen we een voorspoedig
en gezond 2007!

Elk bedrijf herdefinieert regelmatig zijn lange termijnvisie, zo ook SCIA.
Met een groei van 15% in 2006 heeft SCIA zijn marktaandeel duidelijk vergroot en dit in zowat
alle regio’s waar het bedrijf actief is. Het succes is te danken aan de economische groei, de durf &
innovatiedrang vanwege onze klanten, de gepaste produkt-marktbenadering en de grote inzet van
de SCIA medewerkers en de SCIA partners.
In de versnipperde bouwwereld ziet SCIA tendensen van globalisatie en specialisatie, waarin
integratie van oplossingen betreffende ontwerp, detaillering en fabricage erg gevraagd worden.

De SCIA medewerkers hebben een passie: het meehelpen aan de realisatie van
technisch imponerende constructies. Deze passie is gebaseerd op dat waar ze het best
in zijn: de ontwikkeling en dienstverlening rondom technische software.

SCIA streeft een "Product
Leadership" na; goed luisterend naar
klanten wil SCIA technologie
toeleveren die kernproblemen oplost.
Het kan daarbij gaan om een complex
ontwerpvraagstuk, de kennis rondom
een bouwnorm, een kostenreductie in
de werkvoorbereiding of een
doorbraak in het constructieve
ontwerpproces (z.g. Structural
Information Modelling).

SCIA is een bedrijf met mensen;
mensen geloven in waarden. Een
opsomming van de belangrijkste
waarden geformuleerd door de SCIA
medewerkers vindt u in de illustratie
rechts: ondernemersgeest,
engagement, relationeel-gestuurd,
inventief en betrouwbaar. We
streven duidelijk een verdere groei na
met internationalisering.

Aansluitend op de bedrijfscultuur zal
deze groei steunen op de verdere
uitbouw van "competentie-centra",
dicht bij die regio’s waar onze
software ingezet wordt.

Klik op de bovenstaande waarden voor meer
informatie ...

  

We kijken er naar uit om u in het komende jaar te
ontmoeten!

Namens het "Leading Team"

Jean-Pierre Rammant, CEO

SCIA Group international,
lid van de Nemetschek Groep



Van links naar rechts: Herman Oogink (CBO),
Luc Ibens (CFO), Jean-Pierre Rammant
(CEO),
Rémy Tasse (CSO)

 

 
  
  Over deze SCIA eNews  

 
» 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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Ik wil graag
Documentatie

Ik wil graag 
een Presentatie

Stuur mij een 
Offerte / Quote

Ik wil graag een 
Gratis Trial CD

Ik wil mijn Feedback
opsturen
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Voor meer informatie kan u altijd terecht op marketing@scia-online.com
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Uw email adres

SCIA CORE VALUES 
21-12-2006

 Ondernemersgeest (Entrepreneurial Spirit)

De ondernemersgeest maakt sinds lang deel uit van de SCIA-cultuur.
We streven onophoudelijk nieuwe ideeën na en zoeken naar innovatie.
We zijn enthousiaste initiatiefnemers, hierdoor kunnen we groeien in
een omgeving die uitdagingen biedt, die creatief en aangenaam is.
Door het nemen van gecontroleerde risico’s zijn onze medewerkers
gepassioneerd om hun duidelijk omlijnde doelstellingen te bereiken.
We worden geprikkeld door nieuwe uitdagingen en vinden altijd de
energie, de vindingrijke kracht en het elan om ze aan te gaan.

 Engagement (Commitment)

Bij SCIA zijn we sterk betrokken en engageren ons volledig voor het welzijn van ons bedrijf, onze klanten, partners en
werknemers. Wij zijn constant bezig met onszelf te verbeteren en streven ernaar de beste te zijn. Bij SCIA is ons engagement aan
kwaliteit de sleutel tot het leveren van oplossingen en diensten die onze klanten de garantie geven dat hun echte ‘business pains’
opgelost geraken. Wij streven ernaar om ‘het juiste’ op de ‘juiste manier’ te doen.

 Relationeel-gestuurd (Relationship-driven)

SCIA is een relationeel-gestuurd bedrijf en wij engageren ons om goede en aangename banden met onze klanten, zakenrelaties 
en teamleden te hebben. Tijdens contacten streven wij ernaar om vriendelijk, eerlijk, open-minded en hoffelijk te zijn. Wij houden
van een directe benadering in alles wat we doen en verplichten onszelf om aan de behoefte van onze relaties te voldoen in een 
redelijk tijdsbestek. Hierdoor kunnen onze relaties de SCIA-cultuur het beste aanvoelen. Wij zijn van mening dat duurzame en
loyale relaties de belangrijkste factor van ons succes zijn.

 Inventief (Inventive)

SCIA is een vindingrijk bedrijf dat de nadruk legt op het zoeken en uitwerken van creatieve oplossingen. Onze ijverige
medewerkers zijn vooruitziend, creatief en vindingrijk. Onze werknemers geven veel om hun werk, zijn enthousiast om bij te leren
en om te ontdekken. Hun ‘power of mind’ ligt aan de basis van onze verwezenlijkingen. Er is geen berg te hoog, geen rivier te
diep en grenzen worden elke dag verschoven.

 Betrouwbaar (Reliable)

Bij SCIA gaan we zorgvuldig te werk bij het aangaan van verbintenissen, we nemen de volledige verantwoordelijkheid en leven 
deze na. Wij lossen in wat overeengekomen werd en voorzien alles wat vereist is om ons gedeeld engagement na te komen. In
alles doen we wat we zeggen dat we gaan doen, als we zeggen dat we het gaan doen. In aangelegenheden met betrekking tot 
onze klanten luisteren we zorgvuldig en reageren op een pro-actieve manier. Onze collectieve kennis en onze hoge deskundigheid 
zijn belangrijke activa, wat SCIA tot een betrouwbare en te vertrouwen partner maakt.


