Matrix Software neemt iTConcrete over
Matrix Software kondigt de overname aan van iTConcrete. Hiertoe heeft zij overeenstemming
bereikt met de aandeelhouders.
iTConcrete beschikt over een productportfolio dat onder meer bestaat uit CAD/CAM software voor
prefab betonnen systeemvloeren en wanden. De software wordt toegepast door betonfabrieken,
door betonteken- en adviesbureaus en door ingenieursbureaus in Nederland, België en Duitsland.
Matrix Software is leverancier van gespecialiseerde software voor de bouwbranche. De software
wordt toegepast door bouwtechnische ingenieurs- en adviesbureaus, bouwbedrijven,
staalconstructiebedrijven en kozijnproducenten.
Matrix en iTConcrete hebben sinds medio 2005 een samenwerkingsverband ten aanzien van de
verkoop van iTConcrete software. Vanuit deze samenwerking is gestart met de ontwikkeling van een
koppeling tussen de rekensoftware MatrixFrame en CAD/CAM software van iTConcrete. Als
onderdeel van de BIM visie is het doel om te komen tot een geïntegreerde oplossing voor het
ontwerpen en produceren van betonconstructies. De overname van iTConcrete in 2017 is onderdeel
van de ambitie van Matrix om via autonome groei en via strategische overnames het product- en
dienstenportfolio verder uit te breiden.
“Ik hecht er waarde aan dat de klanten en de medewerkers van iTConcrete continuïteit geboden
wordt.”, aldus directeur Lia Zielman-Harkes van iTConcrete “Sinds het overlijden van mijn man Hans
Zielman heb ik de onderneming samen met de medewerkers voortgezet. Ik heb altijd gestreefd naar
continuïteit en een goede toekomst voor alle belanghebbenden. Daarom ben ik verheugd bekend te
kunnen maken dat iTConcrete deze stap naar de toekomst gaat zetten onder de vleugels van Matrix
Software.”
“iTConcrete is bij Matrix in goede handen”, zegt directeur Heico Heuver. “Matrix heeft de afgelopen
jaren flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van moderne rekensoftware voor prefab beton,
breedplaatvloeren, kanaalplaatvloeren en voorgespannen beton. Met de aanvulling van de CAD/CAM
software van iTConcrete ontstaat een breed aanbod van producten en diensten voor de
betonindustrie. Op basis van synergievoordelen voor de softwareontwikkeling en de
serviceorganisatie is onze ambitie om de functionaliteit, de kwaliteit en de service naar een nog
hoger niveau te brengen.”
De Matrix Group telt na de overname 41 medewerkers en bedient ruim 1400 klanten in Nederland,
België en Duitsland.
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