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Delen is het nieuwe vermenigvuldigen.
Bouwkundige ingenieurs staan overal voor dezelfde uitdagingen, of ze nu werkzaam zijn in
residentiële of kantoorbouw, infrastructuur, energiecentrales, stadiums en bijzondere constructies, of
in een ander toepassingsdomein binnen de constructiewereld. Enerzijds wordt het architecturale
ontwerp steeds uitdagender en moet er rekening gehouden worden met omgevingsfactoren en
duurzaamheid, en anderzijds gaan ingenieurs de uitdaging aan om via gesofistikeerde berekeningen
gedurfde en toch veilige ontwerpen te creëren met adequate en betrouwbare constructies als
resultaat.
Een belangrijke taak is weggelegd voor de tekenaars, van wie verwacht wordt om duidelijke 2D en
3D tekeningen van het project met vele uitvoeringsdetails uit te werken.
En uiteraard zijn ook de bouwheer en de uitvoerders vragende partij naar duidelijke, transparante en
up-to-date informatie.
Multi-disciplinaire communicatie is derhalve onontbeerlijk en dit roept om hulpmiddelen die op
elkaar afgestemd zijn. Tegelijk moeten de eigenheid en de bijdrage van elke bouwpartner mét elk zijn
specifieke software gerespecteerd worden. Tenslotte moet de informatie op elk ogenblik gedeeld en
geraadpleegd kunnen worden op zowel desktop als mobiele apparaten (iPad, iPhone …)

Fig. 1 - Visie op communicatie ( © VolkerWessels)
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BIM is van iedereen … Daarom moet BIM open zijn.
BIM is gebaseerd op het delen van informatie van virtuele modellen, met respect voor de betrokken
bouwpartners en binnen een open werkplatform waarbinnen diverse softwareapplicaties op een
intelligente manier met elkaar gegevens uitwisselen en delen.
Open BIM is ontstaan uit deze reële behoefte. De Open BIM
werkmethodiek is daarom geen eigendom van een softwarebedrijf, en wordt gestuurd door de onafhankelijke organisatie
buildingSMART.

In technische werkgroepen is een ISO-uitwisselingsformaat vastgelegd en wordt het continu
uitgebreid (IFC = Industry Foundation Classes). Via een onafhankelijke certificering worden de
deelnemende softwaretools getoetst zodat een optimale overdracht van de 3D modelinformatie is
gegarandeerd. Programma A levert een IFC bestand (z.g. referentiemodel) dat door een programma
B wordt ingelezen en verder wordt gebruikt als referentiemodel voor zijn detaillering.

IFC is nu reeds de nieuwe standaard
De meeste specialisten zijn het erover eens dat IFC – in het belang van de
softwaregebruikers – een goede standaard is.
IFC wordt trouwens steeds meer vastgelegd als digitaal uitwisselingsformaat
door bvb. openbare besturen (in Noord-Europa en ook stijgend gebruik in
Nederland).

De officiële versie noemt IFC2x3 en omvat zowel de geometrie van het architectuurmodel als van het
structuurmodel. Bijkomend op IFC kunnen rechtstreekse links tussen programma’s (via een z.g. API
of Application Programming Interface) extra gegevens digitaal overbrengen. Binnen de organisatie
buildingSMART zijn diverse projecten in ontwikkeling, waarin ook Scia participeert, om via IFC meer
informatie uitwisselbaar te stellen, zowel voor de ontwerpfase, de detailleringfase (uitvoering) als voor
fabricage (bvb. voor de staalbouw en de precast industrie).
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Sim Sala BIM ? Goochelen met modellen.
BIM is geen tovermiddel, doch een proces waardoor gegevens van een bouwmodel op een
intelligente manier worden gedeeld, toegevoegd, aangepast, gecommuniceerd … en waarbij elke
gebruiker het model gebruikt dat bij zijn activiteit hoort.
Een architectuur-model omvat details die voor een structuur- of constructiemodel (wat betrekking
heeft op de dragende elementen van de constructie) in wezen van geen belang zijn. De omzetting
van een structuur- of constructiemodel naar een reken- of analysemodel vraagt dan weer een aantal
aannames (verschuiven van assen, aansluiten van knopen …) en interpretaties die duidelijk bij de
taken van de ingenieur horen.

Fig. 2 - De link tussen de verschillende modellen

Hierbij moeten duidelijke werk-afspraken gemaakt worden over het beheer van de model-informatie
en hoe eventuele aanpassingen worden gecommuniceerd en gedeeld. Bovendien moeten de virtuele
modellen in elk stadium van het project beoordeeld worden op integriteit, kwaliteit en constructieve
veiligheid.
De kern van het Open BIM-concept is het uitwisselen van referentiemodellen tussen verschillende
disciplines. De bouwkundig ingenieur communiceert via 3D-representaties van het structuurmodel. Hij
gebruikt deze informatie als referentie (het referentiemodel) om het rekenmodel te maken, dat op zijn
beurt voornamelijk bestaan uit balken, kolommen, platen, wanden … verbonden via rekenkundige
knopen, staven en eindige elementen.
Dankzij het gebruik van krachtige Open BIM hulpmiddelen wordt dit proces aanzienlijk versneld. De
informatie van het referentiemodel wordt handig ingezet en omgevormd : niet-verbonden structuurelementen worden uitgelijnd en verbonden, referentieobjecten (bvb. een trapvolume) worden
overgezet naar vergelijkbare rekenobjecten (bvb. een trappenvloer) enz.
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Scia Engineer : de toolbox voor de bouwkundige ingenieur.
Scia Engineer is een veelzijdig CAE-systeem dat gebruikers voorziet
van een uitgebreid palet aan ontwerp- en rekenfunctionaliteiten, voor
eenvoudige tot complexe constructies, van basis tot geavanceerde
rekenmethodieken, voor verschillende materialen en conform de
meest recente normvoorschriften. Alle Eurocodes worden ondersteund
met de bijbehorende nationale annexen ; ook andere normen (bvb.
BS, AISC, ACI) zijn beschikbaar en volledig geïntegreerd.
Scia Engineer is de enige constructieberekeningssoftware wereldwijd met een IFC2x3 certificatie
voor import en export van het structuurmodel. Voor de ondersteuning van het Open BIM-concept
beschikt de ingenieur over een toolbox met speciale BIM-hulpmiddelen :
•
•
•
•
•

Gecertificeerd voor IFC 2x3 importeren en exporteren
TrueAnalysis constructiemodel en rekenmodel in hetzelfde project
Staafherkenner om ieder geometrie-object te converteren naar rekenobjecten
Uitlijning om een helder, coherent en verbonden rekenmodel te maken
Modelupdate voor de ondersteuning van revisie en coördinatie van het constructie- en
rekenmodel, waarbij wijzigingen visueel duidelijk worden voorgesteld

Dankzij de unieke TrueAnalysis-technologie van Scia Engineer is het mogelijk om zowel het
rekenmodel als een constructie referentiemodel te beheren in hetzelfde project en dezelfde
omgeving. Denk daarbij aan :
•
•
•
•
•

Het constructie referentiemodel importeren, visualiseren en bestuderen
Het constructiemodel gebruiken om het rekenmodel te maken (met staafherkenner en
uitlijning)
Het constructiemodel automatisch afleiden van het rekenmodel
Het constructiemodel delen met andere disciplines
Direct in Scia Engineer algemene overzichtstekeningen maken van het constructiemodel

Fig. 3
Structuurmodel binnen
Scia Engineer
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Fig. 4
Analyse-model van
dezelfde constructie
binnen Scia Engineer

Binnen de staafherkenner zitten slimme algoritmen voor het herkennen van vormen. Dit maakt het
mogelijk om ieder willekeurig object, zowel eenvoudig als complex, te converteren naar equivalente
berekeningsstaven, eindige elementen en solids.

Uitlijning is één van de cruciale punten bij het omzetten van een
constructiemodel naar een rekenmodel. Concreet :
•

•

•

Het rekenmodel wordt door de ingenieur gemaakt in zijn
berekeningssoftware om controle te houden over het
rekenmodel en zijn technische verantwoordelijkheden
(Semi)-automatisch staven verplaatsen, verkorten of
verlengen naar referentievlakken voor een helder,
verbonden rekenmodel. Previsualisatie van het resultaat
vereenvoudigt het proces
Het rekenmodel kan los van het constructiemodel
gecontroleerd of gewijzigd worden

Fig. 5
Methodiek van uitlijnfunctie
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Modelupdate richt zich op de herziening en coördinatie ; deze vormen een belangrijk deel van de
Open BIM-workflow. Om als ingenieur de wijzigingen te kunnen beheren is een hulpmiddel om
projecten te vergelijken
essentieel.
Modelupdate geeft u meer
controle over en een beter
inzicht in de wijzigingen die
zijn gedaan, en de
mogelijkheid om deze te
accepteren of te weigeren.

Fig. 6
Model update visualisatie in
Scia Engineer

Dit omvat :
•
•
•

Modellen vergelijken om te zien wat er bij een herziening gewijzigd is, met duidelijke
kleurcodes
Tijdwinst door de wijzigingen toe te passen op het huidige rekenmodel in plaats van opnieuw
te modelleren
Controle houden over het rekenmodel door alleen de relevante wijzigingen bij een herziening
te accepteren zonder reeds uitgevoerd werk te verliezen
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De Scia Engineer “Structural Edition” opent deuren naar
een nieuwe communicatie-dimensie
Scia Engineer Structural Edition is een geïntegreerde software-applicatie die speciaal ontwikkeld is
voor ingenieurs en tekenaars die hun constructies modelleren, zonder daarvan de analyse uit te
voeren. Tegelijk richt ze zich op BIM-specialisten die de eerste ontwerpen maken en/of de modellen
en documentatie voorbereiden.
Het pakket kadert binnen de Open BIM filosofie, en is uitgerust met een breed gamma
functionaliteiten voor het modelleren, om tekeningen en modellen van meerdere CAD-software
toepassingen te importeren, om conflictdetectie in het model uit te voeren en om modellen naar
andere CAD-programma’s te exporteren. Daarnaast maken de uitgebreide interoperabiliteit en de
gesofistikeerde updatefuncties het mogelijk dat een heel team simultaan aan eenzelfde model kan
werken. En last but not least bevat het pakket geavanceerde tools voor een eenvoudige en
automatische voorbereiding van tekeningen.

De Scia Engineer Structural Edition is
dus het ideale hulpmiddel bij uitstek voor
gebruikers die ontwerpen inlezen,
communiceren, voorbereiden … los van
de rekenfase of het normontwerp.
Het is de hoeksteen voor ontwerpteams,
een brug tussen CAD en CAE en een
tool voor BIM-managers.

Fig. 7 - Scia Engineer Structural Edition - Van model tot tekening
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Voor de gebruiker levert deze geïntegreerde aanpak aanzienlijke voordelen op :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een groot aantal import- en exportformaten zijn beschikbaar, wat de communicatie tussen
collega’s en externe partners vergemakkelijkt.
De gecertificeerde IFC 2x3-interface voor import én export opent deuren naar een geheel
nieuwe communicatiedimensie met o.a. Revit Structure© - Tekla Structures© - Bocad© ...
Uitgebreide “Round-Trip Engineering” met Allplan maakt een eenvoudige en snelle
uitwisseling van data mogelijk.
Ook voor architectuur-toepassingen ArchiCAD en Vectorworks is IFC toepasbaar.
XML import wordt ondersteund en in praktijk o.a. toegepast voor communicatie met Rhino.
De import- en export omvatten verder ook Etabs, SDNF, DWG, DXF, VRML, StepSteel.
Rechtstreekse API-link met Revit Structure© en Tekla Structures©
En last but not least zijn er ook tools voorhanden voor Google Earth, Google Sketchup en
Augmented Reality software.
Geïntegreerde constructie- en analysemodellen leiden tot aanzienlijke tijdsbesparingen want
het model hoeft slechts eenmalig te worden opgezet.
Change management en automatische conflictcontrole vereenvoudigen simultaan het werk
op diverse delen van het project en de uiteindelijk samenvoeging ervan.
Volledige 3D-modelleermogelijkheden, inclusief parametrische invoer, maken het mogelijk om
deze Edition onafhankelijk van andere software toe te passen.
Volledige compatibiliteit met de Scia Engineer rekentoepassing voorziet in een snelle en
vlotte overgang naar de analyse- en normcontrolefase van het ontwerp (indien vereist).
Automatische Overzichtstekeningen versnellen de productie van basistekeningen.
Dynamische update van tekeningen, waarbij alle last-minute veranderingen verwerkt worden.
Export van tekeningen naar gespecialiseerde CAD-systemen (bvb. voor productie) opent de
weg naar een mogelijke voltooiing ervan in gespecialiseerde software (indien vereist).

Fig. 8 - Visualisatie van technieken binnen Scia Engineer model voor conflict-controle
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Kwaliteit kost geld, maar het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen
Binnen het BIM-proces moeten duidelijke werk-afspraken gemaakt worden over het beheer van de
model-informatie en hoe eventuele aanpassingen worden gecommuniceerd en gedeeld. Maar
bovendien moeten de virtuele modellen in elk stadium van het project beoordeeld worden op
integriteit, kwaliteit en constructieve veiligheid.
Daarom werd een strategisch partnership aangegaan met Solibri. Met de gratis Solibri Model
Viewer™ kunnen IFC modellen bekeken worden, terwijl u met het betalende Solibri Model
Checker™ beschikt over een kant-en-klare softwareoplossing mét IFC certificatie, waarmee u BIM
modellen kunt beoordelen op verschillende criteria. Het systeem biedt gebruiksvriendelijke
visualisatie met een intuïtieve modelnavigatie,en maakt met één muisklik een röntgenopname van
het gebouwmodel. Daarbij legt het de potentiële probleemgebieden en zwakke plekken in het
ontwerp bloot, markeert conflicterende componenten en controleert of het model voldoet aan
sommige bouwcontroles en de aanbevolen procedures.
Door deze veelzijdigheid is het inzetbaar door :
•
•
•
•

Bouwheren en eigenaars die ontwerpen willen controleren aan de hand van een set
specificaties
Architecten en ingenieurs die kost-effectieve 3D BIM modellen willen leveren met een hoge
kwaliteit
Bouwbedrijven die betrouwbare en up-to-date kostenramingen willen hebben
Faciliteitenbeheer voor het controleren van de levenscyclus en onderhoudsmogelijkheden van
materialen

Fig. 9 - Solibri viewer voor visualiseren van IFC modellen
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Fig. 10 - Solibri model checker voor kwaliteits-controle van de modellen
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Informatie delen en raadplegen in de cloud met bim+
Projecten lijden onder voortdurende tijdsdruk, fouten bij de ingeschatte planning en/of onvolledige
dan wel verkeerde kostenanalyses. Dikwijls is één van de onderliggende oorzaken die van een
ontbrekende of zwakke verbinding tussen de betrokken partijen, de bouw-modellen en de gebruikte
hulpmiddelen (o.a. software). Deze toestand wordt nog kritischer vermits bij projecten steeds meer
bouwpartners en specialisten betrokken worden, die elk met hun eigen software werken, met zowel
vaste als mobiele communicatie-middelen, én op geografisch verspreide locaties.
Nieuwe informatie technologieën – bvb. de cloud, mobile computing, apps voor mobiele apparaten –
kunnen ondertussen excellente kaarten voorleggen in verschillende bedrijfstakken, en beloven ook
voor de bouw een belangrijk potentieel. Het bim+ platform is specifiek ontworpen om deze nieuwe
technologie toe te passen en te verfijnen aan de specifieke noden van de constructiewereld.
In de digitale wereld is visualisatie de sleutel om inzicht te krijgen in de constructie, om het risico op
fouten aanzienlijk terug te dringen, en om misverstanden uit de weg te ruimen. Wij begrijpen
complexe, onderling verbonden informatie veel beter en sneller als deze visueel wordt voorgesteld.
Daardoor wordt besluitvorming aanzienlijk beter en sneller, terwijl ook fouten worden vermeden.
Onze dagelijkse ervaring met digitale weerinfo, routeplanners, actuele file-informatie enz. zijn hiervan
een duidelijk bewijs. Idem met het aanschouwelijk maken van de constructie- informatie.

Fig. 11 – Opbouw van het bim+ platform

Met bim+ beschikt u over een open platform waardoor u sneller en beter zal bouwen. Het is een
cloud-based service waarbinnen een maximum aan informatie over de constructie wordt opgeslagen,
zodat gebruikers deze op een snelle manier, op elk ogenblik, op elke plaats, op vaste en mobiele
toestellen kunnen delen, bekijken, reageren aan de hand van 3D modellen en 2D tekeningen.
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Daardoor wordt de communicatie tussen bouwheer, aannemers en alle betrokken partijen versneld
én dit bovendien met de zekerheid dat iedereen over dezelfde informatie beschikt.
Visualisatie binnen bim+ gebeurt op basis van een layer-concept met een intelligente topologie en
disciplines, die gericht zijn op de specifieke behoeften van de gebruikers. Zo kan bvb. de bouwheer
door zijn nieuwe kantoor of woning “vliegen”, de hoofdaannemer kan specifieke constructieelementen in detail bekijken en de voortgang van het bouwproces opvolgen, de facility manager krijgt
een inzicht in de “as is” toestand enz.
Architecten en ingenieurs leveren de basisinformatie aan onder de vorm van IFC BIM-modellen.
Deze modellen worden rechtstreeks in bim+ ingelezen en kunnen vervolledigd worden met bvb. extra
financiële informatie, planningdata, project management enz.
Dankzij de open interface krijgen bedrijfseigen of externe ontwikkelingen voor een specifieke
toepassing toegang tot deze gestructureerde informatie, en kunnen ze nieuwe mogelijkheden
ontgrendelen binnen de BIM-wereld.
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Leren is blijven evolueren
De projecten die werden ingediend in onze recente User Contest 2013 zijn een bron van inspiratie
met betrekking tot de hedendaagse state-of-the-art in engineering. Betreffende Open BIM kunnen we
een aantal duidelijke evoluties waarnemen. Daarbij vallen op :
De 3D BIM workflow wordt steeds meer omarmd in de dagelijkse praktijk. Veel gebruikte
toepassingen zijn:
•
•
•
•

Rhino
Scia Engineer (projecten van AECOM, Ney & Partners, KPFF …)
Scia Engineer
Revit Structures (EIV, AECOM …)
Scia Engineer
Allplan Engineering (Grontmij, Studie10 Ing.bur., Movares …)
Scia Engineer
Tekla Structures (Bilfinger Babcock, Stabilogics …)

Hergebruik van het model in de verschillende fasen van het project wordt zeer gewaardeerd. Zowel
in het ontwerp als in de verschillende bouwfases van de constructie wordt dit toegepast door
architecten, ingenieurs en aannemers, en verbetert dit aanzienlijk de coördinatie-taken. Ervaren
gebruikers produceren zelfs volledige bouwdocumentatie enkel en alleen door gebruik van Scia
Engineer.
Geometrische vormen voor gebouwen, bruggen en civiele constructies zijn tegenwoordig spectaculair
en uitdagend. Hierbij worden de modelleer-mogelijkheden van Scia Engineer frequent ingezet, zelfs
voor animaties waarbij nagenoeg alles wordt gevisualiseerd (bvb. funderingen en ondergrond,
bouwfasen, staalverbindingen, praktische betonwapening en niet dragende structuurelementen).
Tenslotte is er een duidelijke trend naar internationalisering, want engineering consultancy kent
geen grenzen. Zelfs kleine tot middelgrote engineering bedrijven slagen erin een rol te spelen in de
realisatie van technologisch geavanceerde bouwprojecten. In vele gevallen gebeurt dit dankzij Open
BIM.
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Seeing is believing – een praktijk-case uit de
Nemetschek Structural User Contest 2013
Grontmij’s consultants waren verantwoordelijk voor de
innovatieve en geïntegreerde duurzame aanpak van het Nieuwe
Nieuw Energie Instituut (Wuhan – China). Het resulteerde in
een conceptueel ontwerp voor alle engineering disciplines.
Het Wuhan New Energy Institute, inclusief Exhibition Centre, is een nieuwbouwproject van ongeveer
70.000 m2 in de Wuhan Future City ontwikkelingszone in Wuhan, China. Het duurzame concept en
de architectuur van de hoofdgebouwen is geïnspireerd door de natuur, nl. de calas lelie, welke
symbool staat voor puurheid, hoop en grootheid. De toren zal omgeven zijn door vijf labogebouwen
en een tentoonstellings-centrum. De combinatie van de BREEAM- international New Built label en
een 3-sterren award van het Chinese Green Building Evaluation Label zal ertoe leiden dat dit gebouw
één van ’s werelds meest duurzame kantoorgebouwen zal worden.

Fig. 12 - Renderbeeld van de constructie
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De klant verkaart het structureel ontwerp en het inzetten van BIM
“ … Door de korte tijdspanne van amper 2 maanden, moesten we de mogelijkheid hebben om snel te
reageren op wijzigingen in het ontwerp. Een goede interoperabiliteit tussen de software was daarom
heel belangrijk.
De organische gebouwvorm was gemodelleerd door de ontwerper en architect in SketchUp. In
diezelfde periode werd het Scia Engineer model gebouwd gebaseerd op het SketchUp model en dit
Scia Engineer model werd naar Revit gestuurd om het uiteindelijke architectuurmodel te creëren. Dit
leidde echter tot enkele strubbelingen.
Met de hulp van het Nemetschek Scia support team hebben we begrepen dat dit gerelateerd was aan
de geavanceerde en makkelijke manier dat complexe vormen gemodelleerd kunnen worden in Scia
Engineer, maar wat niet compatibel is met de aanpak in Revit. Om dit op te lossen, werd besloten om
het proces om te draaien door eerste het model in Revit op te bouwen, gebaseerd op het SketchUp
model, en dit vervolgens naar Scia Engineer te sturen. Dit bleek een meer robuuste manier van
werken.
Gelijkaardige perikelen in de omzetting tussen Scia Engineer en ETABS (gebruikt door onze Chinese
partners) konden we oplossen door onze manier van werken bij te sturen.
Door het gebruik van Scia Engineer werd het makkelijker en duidelijker voor onze ingenieurs om
inzicht te verkrijgen in hoe het structureel ontwerp het best beantwoordt aan speciale
belastingsgevallen zoals aardbevingen. Hierdoor waren we in staat om snel de opeenvolging van
wijzigingen te verwerken en te antwoorden aan de klant.
Met deze ervaringen in het achterhoofd, besloot ons management met een duidelijke visie om onze
software uit te bereiden en moedigde ons aan om meer te investeren in BIM. Een van de
beslissingen leidde tot het switchen naar Allplan Engineering, met als doel de problemen te verhelpen
bij de uitwisseling van data tussen CAE en CAD software.
Tegenwoordig worden alle ervaringen in BIM processen gedeeld over de verschillende afdelingen
van Grontmij. We streven ernaar om deze nieuwe manier van werken te implementeren waar
mogelijk zodat elke belanghebbende in het project er voordeel uit kan halen …”
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Fig. 13 – Scia Engineer model van de constructie

Blz.: 17 van 19

Nemetschek Scia – Copyright 2013

Referenties en bronnen
•

Scia Engineer Structural Edition : http://nemetschek-scia.com/nl/software/product-selection/sciaengineer/editions

•

De Nemetschek Structural User Contest 2013 : http://books.nemetschek-scia.com/UC2013/

•

Leren van de "Inspirations in Engineering" User Contest 2013 : http://nemetschekscia.com/nl/company/news/leren-van-de-inspirations-engineering-user-contest-2013

•

bim+ informatie : http://www.bimplus.net/

•

Solibri model checker : http://www.solibri.com/

•

Buildingsmart website : http://www.buildingsmart.org/

•

Scia Engineer en Open BIM : http://nemetschek-scia.com/nl/open-bim
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Nemetschek Scia – Enabling Innovation in Construction
Nemetschek Scia is opgericht in 1974 en is een softwarebedrijf met hoofdzetel in België. We
verdelen, ondersteunen en ontwikkelen op efficiënte en toegewijde wijze geïntegreerde bouwkundige
software met als doel het proces van ontwerp tot realisatie in de constructie-industrie wereldwijd te
verbeteren.
We sporen onze klanten voortdurend aan om hun grenzen te verleggen in het ontwerpen, analyseren
en bouwen van eender welke constructie - zelfs de meeste uitdagende – en tegelijkertijd al hun
creativiteit en doeltreffendheid te behouden. Elke dag vertrouwen onze partners er op dat
Nemetschek Scia succesvol is en hun echte zakelijke uitdagingen stuurt.

Aangaande Open BIM
Nemetschek Scia is lid van buildingSMART. Scia Engineer is de enige Structural Analysis applicatie
die IFC 2x3 is gecertificeerd. Dankzij een krachtige 3D structurele modeller engine met
parametrische vormen, gedetailleerd views en documentatie, is het mogelijk om industriële
bouwwerken, infrastructuur en laag- en hoogbouw te ontwerpen. De software integreert diverse
internationale bouwvoorschriften voor het technisch ontwerpen en optimaliseren van staal, beton,
hout, aluminium, composiet staal-beton en multi materiaal constructies.
Nemetschek Scia in Cijfers
•
•
•
•
•
•

120 hoogopgeleide medewerkers in 15 internationale kantoren en agentschappen
Internationaal team (9 nationaliteiten, 8 talen)
Gelokaliseerde software (bouwcodes) voor 16 landen
De software bestaat in 8 talen en wordt in meer dan 50 landen verdeeld
Meer dan 8.000 licenties zijn verkocht aan meer dan 5.000 klanten
In de top 3 van bedrijven overal te wereld in dit specifiek marktdomein

Nemetschek Group
Scia is lid van de wereldwijd opererende Nemetschek Group. Samen met Scia, Allplan, Graphisoft,
Vectorworks, Maxon en diverse andere firma’s zoals Frilo & Glaser, vormt deze organisatie de
grootste firma wereldwijd in IT voor de AEC-sector voor wat betreft ontwerp, constructie en
beheer van gebouwen en onroerend goed.
Nemetschek loopt voorop als het gaat om innovatie ter verbetering van efficiënte en betrouwbare
technische werkzaamheden in de bouw. De ontwikkelingen gaan onafgebroken door, met als doel het
realiseren van een 3D BIM-werkstroom in de gefragmenteerde bouwsector, op basis van open
standaarden en de meest geavanceerde softwareoplossingen op desktops, servers en internet.
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