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Herk-de-Stad, 02 Januari 2013

Mondiale engineering wedstrijd zorgt voor innovaties in de structuur en
civiel-technische ontwerpwereld
De Nemetschek Structural Group lanceert de achtste editie van haar internationale engineering
wedstrijd - Inspirations in Engineering - met voor meer dan 9.000 € ($US 11,000) aan prijzen.
Herk-de-Stad, België – De Nemetschek Structural Group accepteert vanaf vandaag inzendingen
voor haar 2013 internationale engineering wedstrijd “Inspirations in Engineering”. Deze
wedstrijd, ondertussen alweer de achtste editie, is uniek omdat het de uitmuntende prestaties en
innovatieve projecten van ‘s werelds meest gerenommeerde ingenieursbureaus en
bouwprofessionals in de kijker plaatst. Voor deze editie is de uiterste inzenddatum vastgelegd op
31 maart 2013.
Dr. Ir. Jean-Pierre Rammant, CEO van Nemetschek Scia en voorzitter van de Nemetschek Structural
Group, legt uit, “De afgelopen jaren is deze wedstrijd uitgegroeid tot een belangrijk evenement voor
ingenieurs en de constructie-industrie. Het geeft ons de kans om de buitengewone prestaties van onze
gebruikers wereldwijd in de kijker te plaatsen.”
“Onze vorige editie was een enorm succes met 117 hoogkwalitatieve projecten van 91 bedrijven en uit
19 verschillende landen. Voor 2013 willen we nagaan in welke mate de snelle opmars van BIM het
globale ingenieurs- en constructielandschap beïnvloedt. We zullen tevens speciale aandacht schenken
aan projecten die de voordelen van een Open BIM-proces illustreren,” gaat Dr. Rammant verder.
Over de wedstrijd
Inspirations in Engineering is open voor alle gebruikers van Nemetschek’s Structural Software. Winnaars
worden gekozen uit de volgende 5 categorieën:






Categorie 1: Gebouwen
Categorie 2: Civiele structuren
Categorie 3: Ontwerp van industriële gebouwen en installaties
Categorie 4: Geïndustrialiseerde planning
Categorie 5: Speciale Projecten

Een internationale professionele jury zal de inzendingen beoordelen op originaliteit, moeilijkheidsgraad,
prestige en innovatief gebruik van de software. Dit jaar wordt er eveneens speciaal aandacht
geschonken aan projecten die het best de praktische toepassing en vernieuwingen van Open BIM
toelichten.
Voordelen aan uw deelname
Deze wedstrijd biedt elke deelnemer een unieke kans om hun technisch kunnen en kennen, alsook hun
professionele kwaliteiten, aan het brede publiek te tonen. In elk van de vijf categorieën, en in de
bijkomende ‘Speciale prijs van de jury’, is er 1.500 € (US$1,955) te winnen. Genomineerde en winnende
projecten krijgen aandacht in de internationale pers via publicatie in gespecialiseerde ingenieurs- en
constructiemagazines en op het web.
Alle inzendingen worden tevens opgenomen in Nemetschek’s Inspirations in Engineering boek.
Duizenden hardcover edities van dit opmerkelijke boek worden wereldwijd verdeeld aan de belangrijkste
pers/media, overheden, professionele organisaties, invloedrijke captains of industry en gelijken. Daar
bovenop zal iedereen gratis het eBook kunnen downloaden en bekijken op eender welk mobiel
apparaat.
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Meer informatie
Meer praktische informatie en het volledige wedstrijdreglement kan u terugvinden op Nemetschek’s
Inspirations in Engineering Wedstijd 2013 website: http://nemetschek-scia.com/contest.

Groepsleden en software voor de wedstrijd






Nemetschek Scia: Scia Engineer & Scia Steel Manager
Nemetschek Allplan: Allplan Engineering
Nemetschek Frilo: Frilo Statics
Nemetschek Engineering: Allplan Precast & TIM (Technical Information Manager)
Glaser: Glaser -isb cad-

Winnaars van de 2011 wedstrijd







Cat. 1 – Gebouwen: Prodis plus s.r.o. – River House – Bratislava (SK)
Cat. 2 – Civiele structuren: amsler bombeli et associés sa – Hans Wilsdorf Bridge – Geneva (CH)
Cat. 3 – Industrieel ontwerp: STATIKA s.r.o. – Warehouse for Spent Nuclear Fuel – Temelín (CZ)
Cat. 4 – Geïndustrialiseerde planning: Movares – Fly-Over – Kerensheide (NL)
Cat. 5 – Speciale projecten: Tractebel Engineering – The Confluences Museum – Lyon (F)
Speciale prijs van de jury: Inginerie Structurala – Orchidea Tower – Bucharest (RO)

Over Nemetschek Scia
Na oprichting in 1974 is Nemetschek Scia één van ‘s werelds belangrijkste ontwikkelaars geworden op
het vlak van structuurontwerp-, analyse- en fabricatiesoftware die het Open BIM proces ondersteund.
Nemetschek Scia is een 100% dochter van Nemetschek AG en marktleider in software die een Building
Information Modelling (BIM) workflow ondersteunen. Nemetschek Scia maakt tevens deel uit van de
Nemetschek Structural Group.

Over de Nemetschek Structural Group
De Nemetschek Structural Group is een toonaangevende ontwikkelaar en verkoper van structural
engineering software die het volledige proces van ontwerp, over fabricatie tot uiteindelijke constructie
afdekt.
De Nemetschek Structural Group maakt deel uit van de Nemetschek AG, een leidende mondiale
software-producent voor de architectuur, engineering en constructie markt (AEC). Met hun
hoofdkwartier in München, Duitsland bedient ze, vanuit 40 locaties wereldwijd, meer dan 300.000
klanten in 142 landen. Nemetschek is opgericht in 1963 door Prof. Georg Nemetschek en focust op
innovaties waaronder Open BIM voor de AEC markt van morgen.

Contactgegevens
Nemetschek Scia
Attn. Mr. Francis Vanderbruggen
Industrieweg 1007
3540 Herk-de-Stad (Belgium)
Tel.: (+32) 013 55.17.75
Fax: (+32) 013 55.41.75
Email:
Algemene website:
Wedstrijd website:

f.vanderbruggen@scia-online.com
nemetschek-scia.com
nemetschek-scia.com/contest
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