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Prestressed slab, National 
technical library in Prague
by Ing. Roman Safar of 
Helika a.s. (CZ)

  

 

  

 

  

 

  

 

<uitprintbare versie>

Vooreerst wensen we alle lezers 
een voorspoedig en gelukkig 2008 !

"Moving Limits"
We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat SCIA alweer een gezonde autonome groei van rond de 20% heeft 
kunnen realiseren. De inzet van onze medewerkers en het vertrouwen van de klanten in onze innovatieve kracht ligt 
hier duidelijk aan de grondslag.

We geloven dat deze trend zich zal doorzetten in de komende jaren, en hiervoor kunnen we twee belangrijke
redenen aanhalen.

Vooreerst is er de omschakeling naar de nieuwe Euronormen in praktisch alle landen van Europa (in de
tijdspanne 2007 – 2010) met daarbij de nationale toepassingsdocumenten. "Think global" en "Act Local" zijn 
absoluut "in". Het is onze hoogste prioriteit om onze klanten hierbij maximaal te ondersteunen.

Een tweede reden is B.I.M. (Building Information Modeling); "B.I.M. is the next big change in construction", zo 
annonceerde de Belgische Koninklijke Ingenieursvereniging een symposium in het voorbije kwartaal. 
Information Modeling leidt tot belangrijke procesverbeteringen in de constructiewereld. Voor 1982 gebeurde alle
uitwisseling van ontwerpgegevens nog op papier; in de periode 1983 tot 2002 werden de technologieën CAE
(Computer Aided Engineering) en CAD (Computer Aided Drafting) concreet ingevoerd en zijn vandaag niet meer weg 
te denken. Vanaf 2003 is de trend naar 3D modelleren met daarbovenop diverse geïntegreerde gegevens zoals
specificaties, technische berekeningen, hoeveelheden, kosten, enz. aan de gang.

SCIA en de Nemetschek Engineering Group zijn voorlopers in B.I.M. voor 
ingenieurstoepassingen.

We hopen u in 2008 verder te mogen begeleiden met de invoering van software 
waarmede u uw projecten kwaliteitsvol en met hoog rendement zult kunnen ontwerpen.

Jean-Pierre Rammant, 
CEO SCIA Group International
Vice President Nemetschek 
Engineering Group

 

  
  Over deze SCIA eNews  

 
» We vragen u vriendelijk om ons uw meest recente email 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 email 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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