Aankondiging van een belangrijke naamsverandering

Axxerion, O-Prognose en MCS Solutions samen verder als Spacewell
•

Spacewell wordt de nieuwe overkoepelende naam voor de oplossingen in het
beheersegment van de Nemetschek Group

•

De lancering van Spacewell past in het kader van de strategie van de groep om een
koploper te worden in de gebouwbeheersector – na reeds een koploperpositie in de
softwaresegmenten voor het ontwerp en de constructie van gebouwen te hebben bereikt
De naamsverandering komt er naar aanleiding van de recente overname van Axxerion,
leverancier van Axxerion en O-Prognose software, door MCS Solutions

•

München/Antwerpen/Heteren/Apeldoorn, 13 februari 2019 – Nemetschek-dochteronderneming
MCS Solutions maakte vandaag in het kader van een uitgebreid herpositioneringsinitiatief een
nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe website bekend. Die nieuwe naam luidt voortaan
Spacewell.

“Door de overname van Axxerion en de groei van ons aanbod voelden we de behoefte om een
nieuwe, meer algemene segmentnaam te creëren,” vertelt Koen Matthijs, CEO van Spacewell.
“De naam Spacewell benadrukt onze missie om bedrijven te helpen om gezondere, aangenamere en
productievere omgevingen te creëren. Door met het Internet of Things te connecten en in real time
gegevens van sensoren en gebruikersapparaten te gebruiken, wordt het beheer van gebouwen veel
slimmer. Daardoor kunnen onze klanten betere ruimtes creëren, slimmere diensten verlenen en het
welzijn van de gebruikers verbeteren. De hele sector zit in een stroomversnelling en we zijn
verheugd om Spacewell in deze belangrijke periode te lanceren. Het wordt het overkoepelende
merk binnen het beheersegment van Nemetschek, dat de activiteiten van de groep in een snel
evoluerende gebouwbeheersector omvat.”
“Bij de overname van MCS Solutions ruim 6 maanden geleden hadden we de ambitie om, net zoals
Nemetschek eerder deed met BIM-oplossingen in de ontwerp- en constructiesegmenten, koploper
in het gebouwbeheersegment te worden,” licht Patrik Heider toe, woordvoerder en CFOO van de
Nemetschek Group. “De lancering van Spacewell is een mijlpaal om deze ambitie te realiseren en
legt de basis voor toekomstige mogelijkheden en zal de groei van het beheersegment stimuleren.

Vanuit het perspectief van de levenscyclus van een gebouw is Spacewell de onmisbare schakel in de
digitalisering van de volledige levenscyclus van een gebouw en maakt daarmee de cirkel van de
gebruiksfase tot het ontwerp van een gebouw rond.”
Het aanbod van Spacewell bestaat uit:
•
•
•
•
•

Smartbuilding-productgamma (Monitoren/Assisteren/Transformeren), gebouwd op het
COBUNDU™-IoT-platform
MCS, een FMIS met integratie van IoT-big data, inclusief een reeks mobiele apps voor FMteams en gebruikers van gebouwen
Workflowgebaseerde SaaS-oplossing voor vastgoed- en facility management van Axxerion
Langetermijnonderhoudssoftware van O-Prognose
Adviesdiensten door onafhankelijke consultants met ruime expertise op het gebied van
smart working, facility management, onderhoud, catering, schoonmaak en
veiligheid/risicobeheer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Spacewell
Koen Matthijs, CEO
koen.matthijs@spacewell.com
+32 478 99 22 26
Over de Nemetschek Group
De Nemetschek Group is een voorloper in de digitale transformatie van de AEC-sector. Nemetschek
is de enige ondernemingsgroep ter wereld die de volledige levenscyclus van bouw- en
infrastructuurprojecten omvat en die haar klanten op weg helpt naar een digitale toekomst. Met
haar intelligente en innovatieve softwareoplossingen zorgt de Nemetschek Group voor kwalitatief
betere bouwprocessen en verbetert ze de workflow en de samenwerking van alle betrokkenen.
Dankzij de unieke holdingstructuur van de Nemetschek Group kunnen de 16 sterke merken
innovatie stimuleren en nauw samenwerken met hun 4 miljoen klanten wereldwijd. De Nemetschek
Group is in 1963 opgericht door prof. Georg Nemetschek en biedt vandaag de dag werk aan meer
dan 2.500 experts. De onderneming is sinds 1999 beursgenoteerd en is opgenomen in de
aandelenindexen MDAX en TecDax. Het bedrijf behaalde in 2018 een voorlopige omzet van 461
miljoen euro en een EBITDA van 121 miljoen euro.
https://www.nemetschek.com/en/
Over Spacewell
Nemetschek-bedrijf Spacewell is een technologie- en dienstverleningsbedrijf dat zijn klanten van
over de hele wereld helpt om de performance van hun gebouwenportfolio's te verbeteren. Ons
hoofddoel is gebouwen harder te laten werken voor hun gebruikers door gebouwdata te verzamelen
en te verwerken. We helpen onze klanten om hun facilitaire dienstverlening te optimaliseren en
tastbare resultaten te verwezenlijken. En we helpen hen om flexibele, toekomstgerichte
werkplekken te creëren waarin diverse activiteiten en werkvormen optimaal ondersteund worden.
Spacewell (voorheen MCS Solutions) is opgericht in 1989 en heeft momenteel 300 mensen in 10
vestigingen in dienst.
www.spacewell.com

