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Welke voordelen zitten nog meer in dit aanbod voor u en uw studenten?

� Scia Engineer is de ideale tool bij het maken van een thesis of het afwerken van een masterprogramma. Elk jaar presenteren we onderwerpen voor 

thesissen. Deze lijst kan u altijd opvragen;

� Uw studenten kunnen Scia Engineer gebruiken om hun eigen berekeningen te verifiëren. Elk gedrag van de constructie kan in detail met Scia Engineer 

bestudeerd worden;

� Scia Engineer is een all-in-one platform waarmee staal-, beton-, dynamische-, seismische-, en alle andere berekeningen in één enkele software-

omgeving uitgevoerd kunnen worden en dit volgens de meest recente normen;

� Gratis toegang tot het Scia Engineer eLearning-systeem (elearning.scia-online.com);

� Toegang tot een specifiek forum voor Professoren en Studenten waar ideeën en gegevens uitgewisseld worden (www.scia-online.com/forum).

Registreer u snel via onze website en download vandaag nog uw gratis versie 'Scia Engineer voor Studenten en Professoren'. Downloadformulier, 
installatiegids, manuals, tutorials, documenten voor theoretische achtergronden, inclusief de implementatie van de Eurocodes met de Nationale 

Bijlagen ... en nog veel meer vindt u terug op www.scia-campus.com.

Met vriendelijke groet, 

Het Nemetschek Scia Campus Team
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Gratis Berekeningssoftware voor alle Studenten en Docenten

Geachte docent, 

Een van uw belangrijkste uitdagingen als prof is om uw studenten op de hoogte brengen van de modernste 
en toonaangevendste technologie binnen het constructief ontwerpen. ICT is tegenwoordig essentieel in de 
bouwwereld en Nemetschek Scia speelt al lang een belangrijke rol in het inspireren van duizenden 
ingenieurs bij het constant verleggen van hun grenzen. 

Nemetschek Scia biedt u vandaag de mogelijkheid om deze opdracht naar uw studenten toe tot een goed 
einde te brengen. Elke student en docent krijgt namelijk de kans om een gratis versie van Scia Engineer te 

downloaden. 

Scia Engineer is een krachtig open platform dat ingenieurs in staat stelt om elk type constructie te 
modelleren, analyseren, ontwerpen en te documenteren. Onze academische editie is in geen enkel opzicht 
gelimiteerd of beperkt; het is een volledige versie met alle ontwerp- en rekentools (BIM) waarmee u en uw 

studenten 3D-ontwerpen op een hoger niveau brengen. Scia Engineer wordt trouwens ook beschouwd als 
de compleetste en meest betrouwbare software voor de Eurocodes en de bijbehorende Nationale Bijlagen 
die momenteel op de markt beschikbaar is. Omdat Nemetschek Scia wereldwijd over een uitgebreid 
klantenbestand beschikt, wordt voor uw studenten de weg naar het professionele leven nog meer 
vrijgemaakt. 

Duizenden studenten zijn vandaag al geregistreerd en maken gebruik van Scia Engineer voor hun studies. 
Wij nodigen u uit om uw eigen studenten te stimuleren om zich aan te sluiten bij onze dagelijks groeiende 
community.


