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SEMA přednáška 

SEMA na 10 ročníku konference Dřevostavby v praxi 

Termín 3. a 4.11.2016 patřil v Lísku u Bystřice nad Perštejnem setkání výrobců dřevostaveb, 
dodavatelů technologií i materiálů, projektantům a dalším v oblasti dřevěných konstrukcí 
zainteresovaným účastníkům. 

Tak jako každoročně i letos byly kapacitní možnosti na tomto setkání totálně vyčerpány a více než 300 
účastníků tak potvrdilo, že získat zde nové informace a kontakty je pro mnoho z nich velmi důležité. V 
průběhu obou dnů probíhalo mnoho zajímavých přednášek, večer pak zbyl čas k různým diskuzím a komu-
nikaci mezi účastníky konference… 

I SEMA zde prezentovala možnosti a novinky aktuální 
verze SEMA Experience 16-2. Mezi účastníky pak bylo 
opravdu velké množství SEMA zákazníků a tak jsme čas 
využili i k odpovědím na dotazy ohledně softwaru. Celá 
naše účast pak byla navíc podpořena přednáškou 
„Nejčastější problémy při zpracování projektů“ kde jsme 
se snažili upozornit na nejčastější chyby vyskytující se jak 
v projektech, tak při realizacích na stavbách a sa-
mozřejmě na možnosti jejich řešení a návaznosti změn na 
další konstrukce… Doufáme že uvedené informace 
napomohou mnohým účastníkům v jejich budoucí práci… 

Další informace získáte také na 
www.facebook.com/semasoft.cz nebo přímo u: 

SEMA Česká republika. 
SEMACZ s.r.o. 
Větrovy 99 
CZ - 390 01 Tábor 
Tel.: +420 381 210 179 
Fax: +421 381 210 179 
e-Mail: semacz@centrum.cz 
Web: www.sema-soft.cz 

 

 

Firemní skupina SEMA je světový lídr mezi dodavateli softwaru a doplňkových služeb v oblasti dřevotaveb, schodů a 
také v oblasti klempířského softwaru. Naše softwarové řešení je k dispozici v 11 jazykových verzích a je úspěšně 
používáno u více než 8500 zákazníků ve 54 zemích světa již více než 30 let. Abychom mohli plynule budovat naší pozici 
na trhu a zákazníkům nabízet stále inovativnější řešení, investuje firemní skupina SEMA ve svém sídle v Allgäu ročně v 
průměru 15% svého obratu do dalšího vývoje. 

Další Informace získáte na www.sema-soft.cz 
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