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Společnost The Cohesive Companies globálně expanduje v oblasti dopravní
infrastruktury díky akvizici OXplus a prostřednictvím nástupnictví ve vedení
společnosti
Dr. Mark Bew MBE jmenován generálním ředitelem
EXTON, Pensylvánie, – 5. října 2021 – Společnost The Cohesive Companies, plně vlastněná, ale
nezávisle provozovaná obchodní jednotka digitálního integrátora společnosti Bentley Systems,
Incorporated (Nasdaq: BSY) zabývající se poskytováním inženýrského softwaru pro oblasti
infrastruktury dnes oznámila akvizici společnosti OXplus, předního specialisty na správu
železničních aktiv se sídlem ve městě Veghel v Nizozemsku. Akvizice jde ruku v ruce se
jmenováním Dr. Marka Bewa MBE generálním ředitelem společnosti The Cohesive Companies,
jenž v této pozici střídá Noaha Eckhouse. Ten odešel do důchodu po 17 letech příkladné služby
ve společnosti Bentley Systems završené úspěšným propojením několika organizací, které
předcházelo vzniku společnosti The Cohesive Companies v roce 2020. Společnost OXplus se
stává šestou značkou, která vstoupila do skupiny The Cohesive Companies, aby podpořila její
poslání dosahovat co nejlepších sociálních, ekonomických a environmentálních výsledků pro
klienty v oblasti infrastruktury a jejich zákazníky.
Společnost OXplus podporuje vlastníky, provozovatele a správce železnic, stejně jako výrobce
kolejových vozidel po celém světě pomocí digitálních nástrojů a řešení, které jim poskytují
detailní přehled o výkonnosti jejich aktiv. Vytváří inteligentní systémy a poskytuje výjimečné
klientské prostředí, které využívají data internetu věcí (IoT) k efektivnímu předvídání potřebných
oprav nebo zásahů, předcházení prostojům, snižování provozních nákladů a efektivnímu
plánování aktiv. Akvizice společnosti OXplus, která byla založena v roce 2010, urychlí expanzi
Enterprise Asset Management společnosti The Cohesive Companies v Evropě i jinde. Společnost
OXplus například nedávno podpořila prestižní projekt metra v Rijádu, který je největším

jednofázovým projektem metra na světě, a také podporuje Siemens Mobility při efektivní
realizaci údržby nového vozového parku metra v Rijádu.
Pan Bew se připojil k Bentley Systems a The Cohesive Companies v rámci akvizice poradenské
společnosti PCSG se sídlem ve Spojeném království z roku 2020, jež poskytuje digitální
poradenské služby a řešení předním světovým vlastníkům a provozovatelům v odvětví dopravy.
Mezi reprezentativní klienty a projekty patří HS2, největší evropský infrastrukturní projekt, při
vývoji digitálního dvojčete celého železničního systému; Highways England (National
Highways), provozovatel strategické silniční sítě Spojeného království, a Heathrow Airport Ltd.
Před vedením společnosti PCSG zastával Bew vedoucí role v oblasti informačních a obchodních
systémů u společnosti Costain a URS-Scott Wilson. Bew sídlí v Londýně a předsedal britské
vládní pracovní skupině BIM Task Group, která vedla práce na zavádění digitálních technik
a procesů do velkých infrastrukturních programů britského veřejného sektoru.
Dalším jmenovaným byl George Church, a to do pozice provozního ředitele společnosti The
Cohesive Companies. Church sídlí v Bostonu v USA a přináší hluboké znalosti a zkušenosti
získané během 27 let ve společnosti Bentley Systems, mimo jiné jako vedoucí viceprezident
podnikání v oblasti profesionálních služeb.
Mark Bew řekl: „Jsme potěšeni, že můžeme přivítat tým OXplus, který posílí rovnováhu mezi
jednotlivými zeměmi a odvětvími. Náš společný úspěch a rychlost s jakou se učíme nové věci při
realizaci projektů během práce na dálku po celou dobu pandemie prokázaly naši strategii růstu
při globálním sdružování a dalším získávání talentovaných zdrojů světové úrovně. Přebírám
kormidlo od Noaha Eckhouse a jsem nadšený našimi jedinečnými silnými stránkami jakožto
digitálního integrátora celého životního cyklu, který přináší transformační výsledky
v zastavěném i přírodním prostředí, a to nezávisle na investičních možnostech našich klientů
v oblasti dodavatelů technologií. Je pro mě obzvláště důležité, že zkušenosti společnosti OXplus
v oblasti železničního a dopravního provozu a optimalizace služeb nám nyní pomáhají naplnit
vizi vyjádřenou v rámci aspirace digitálních dvojčat veřejného sektoru Spojeného království,
která spočívá v lepším společenském přínosu infrastruktury.
Generální ředitel společnosti OXplus Henri Snijders řekl: „Jsme nadšeni, že se společnost
OXplus připojuje ke společnosti The Cohesive Companies, aby posílila pozici předního
poskytovatele digitálního poradenství v oblasti železnic a dopravy. Chtěl bych poděkovat celému
týmu v OXplus za jejich práci a odhodlání, díky nimž se tento historický okamžik stal
skutečností.“
Richard Van Dongen, provozní ředitel ve společnosti OXplus, dodal: „Pokroky v digitalizaci
přispívají ke zlepšení velkých železničních projektů, které vedou k průlomovým přínosům
infrastruktury a digitálních dvojčat kolejových vozidel. Víme, že společně můžeme přinést ještě
větší provozní hodnotu pro odvětví dopravy.“

Obrázek 1:

Titulek: Společnost OXplus dokončila v letech 2020-2021 dva velké projekty implementace IBM
Maximo v Rijádu (Saúdská Arábie). Tyto projekty posílily dva provozovatele a správce všech
šesti linek metra, zahrnující 176 kilometrů trati/infrastruktury, 85 stanic a celkem 470 vozů bez
řidičů. Tento projekt je považován za největší městskou železnici na světě mimo Čínu.
##
O společnosti The Cohesive Companies
Společnost The Cohesive Companies tvoří zcela vlastněnou, ale nezávisle provozovanou
obchodní jednotku společnosti Bentley Systems (Nasdaq: BSY, zabývající se poskytováním
inženýrského softwaru pro oblasti infrastruktury www.bentley.com). The Cohesive Companies
poskytuje poradenství, integraci systémů a technologické strategie a služby, jež pomáhají
vlastníkům-provozovatelům zlepšit jejich BIM, správu podnikových aktiv (EAM), informace
o životním cyklu aktiv (ALIM) a prostředí modelování výkonnosti aktiv. Naše jedinečně
komplexní odborné znalosti v oblasti digitálních dvojčat infrastruktury sahají od vývojových
platforem až po operační systémy, od cloudu po mobilní zařízení, od dodání aktiv až po
optimalizaci zákaznického servisu a za hranice vynalézavé implementace technologií až po
řízení změn a redesign obchodních procesů. Společnost The Cohesive Companies spojila

a globálně znásobila dosah a schopnosti původních společností Cohesive Solutions, Cohesive
Asset Performance, SRO Solutions, PCSG, Ontracks Consulting
a OXplus.www.cohesivecompanies.com
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