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Matrix Software neemt Precision Technics BV over 
 
 
 
 
Nijmegen/Sliedrecht, 12 oktober 2009 
 
 
Matrix Software kondigt de overname aan van Precision Technics BV. Hiertoe heeft zij 
overeenstemming bereikt met de aandeelhouders.  
 
Precision Technics (Pretech) beschikt over een productportfolio dat ondermeer bestaat uit software voor kozijn- en 
gevelelementen in kunststof, aluminium, staal en glasfiber en is een gerenommeerde leverancier bij grote en kleinere 
kozijnproducenten in binnen- en buitenland. 
 
Matrix Software (Matrix) is leverancier van hoogwaardige en gespecialiseerde software voor de bouwbranche. De 
software wordt toegepast door kozijnproducenten, bouwtechnische ingenieurs- en adviesbureaus, bouwbedrijven, 
overheden en staalconstructiebedrijven. Matrix Software is binnen haar werkmaatschappij Matrix SH BV 
gespecialiseerd in software voor houten gevelelementen en houten en kunststof kozijnen. Met de overname van 
marktleider Pretech wordt de marktpositie van Matrix SH in de kozijn- en gevelbranche voor kunststof, aluminium en 
staal verder verstevigd.  
 
“Ik hecht er waarde aan dat de klanten en de medewerkers continuïteit geboden wordt.”, aldus directeur Dick Storm 
van Precision Technics BV. “Door de overname ontstaat een sterke partner in de ramen- en gevelbranche. Waar 
andere leveranciers zich beperken tot alleen aluminium of alleen kunststof, ontstaat met deze overname een 
onderneming met sterke producten en diensten voor zowel hout, kunststof, aluminium, staal en glasfiber." 
 
“Marktleider Pretech is bij Matrix in goede handen”, zegt commercieel directeur Heico Heuver. “Matrix heeft de 
afgelopen jaren fors geïnvesteerd in softwareontwikkeling en in een professionele serviceorganisatie. Het huidige 

kozijnteam van Matrix bestaat uit 2 verkoopadviseurs, 4 consultants voor installaties, trainingen en support, 3 
softwareontwerpers en 6 programmeurs in onze vestiging in Vilnius in Litouwen. De 4 consultants van Matrix worden 
zo snel als mogelijk opgeleid voor de Pretech productlijn om support te kunnen leveren. Samen met de huidige 3 
medewerkers van Pretech ontstaat hierdoor een solide team van 18 man.”  
 
“MatrixKozijn en de Pretech softwareproducten worden de komende periode geïntegreerd tot één nieuwe 
productlijn”, aldus technisch directeur Ron Weener. “Hiervoor is een driesporen beleid geformuleerd. De bestaande 
productsporen 1 en 2 van Matrix en Pretech gaan stap voor stap over in het gezamenlijke productspoor 3. De eerste 
opdracht die de ontwerpers en programmeurs van Matrix en Pretech krijgen, is het inventariseren van de sterkste 
punten van beide productlijnen. De krachtigste onderdelen, met de meest toegevoegde waarde voor de klanten, 
worden geïntegreerd tot één nieuwe productlijn, uiteraard met behoud van de huidige functionaliteit van beide 
producten. Dit alles vindt plaats binnen lopende onderhoudscontracten waardoor klanten geen nieuwe investeringen 
in software hoeven te doen. We verwachten 1 à 2 jaar met de integratie bezig te zijn. Tot die tijd, worden de 
productlijnen in de sporen 1 en 2 naast elkaar ontwikkeld en onderhouden”.  
 
De Matrix Group telt na de overname 44 medewerkers en bedient ruim 1400 klanten. Eerdere overnames van Matrix 
in de kozijnbranche zijn Softwarehouse Hilversum (in 2000) en de kozijnactiviteiten van Kooijman Software (in 2008). 
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