DIGITIZE PAPER-BASED WORKFLOWS

Diensthoofd bouwaanvragen, GIS ambtenaar, digitaal loket & Ruimtelijke ordening

Bouwplan PDF-software bij de aanvraag van een bouwvergunning
Bij de meeste Steden en Gemeenten komen de bouwaanvragen via het digitaal loket binnen. Alle
bouwaanvragen komen als een PDF document digitaal binnen.
Deze documenten worden dan ook verder digitaal beheerd. Voor
het vlot te kunnen adviseren, hoort een degelijke PDF-software
om met bouwplannen vlot te kunnen werken.
Een aantal Steden en Gemeenten die al vroeg van start zijn
gegaan, hebben ondervonden dat hun klassieke PDF-software
niet voldoende is. Ze hadden meer nuttige functionaliteiten
nodig.
Zo is men na een marktonderzoek bij Bluefields terechtgekomen.
Onze PDF-software Revu - Bluebeam werd ontwikkeld voor de
bouwondernemingen om efficiënt met PDF bouwplannen te gaan
werken en geen papier meer te hoeven gebruiken.
Intussen is de Revu software binnen de hulpdiensten en
geleidelijk meer en meer bij Steden en Gemeenten.
Eigenschappen van Revu zijn:
 Annoteren, markeren,
 Sets : Een handige functie om alle PDF-documenten van
een bouwaanvraag te klasseren en te filteren volgens de
gestructureerde bestandsnaam nodig bij het indienen
van een bouwdossier.
 Metingen: omtrek, lengte, oppervlakte, volume,
bogen, draaicirkels, straal,…
 Telfunctie: snel verschillende objecten tellen (bv aantal
deuren, vensters, bomen, parkeerplaatsen...)
 Vergelijken van plannen: digitaal zoeken en tonen waar
de verschillen zijn tussen 2 documenten.
 Onthouden van al uw opmerkingen om deze in een
rapportstructuur te kunnen opslaan.
 Zoek; zoek naar een object of woord in een document of
in een map met x documenten
 Online samenwerken: een plan doornemen met de
bouwheer, architect,…
 Stempels en digitaal handtekening

Vraag naar een presentatie bij u en ontdekt waarom de andere administraties het nu gebruiken.
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DIGITIZE PAPER-BASED WORKFLOWS

Alles werkt op basis van een PDF. Een PDF is een open Standaard. Iedereen kan met zijn
PDF reader die openen.

Enkele gebruikers :

Namen van andere Steden en Gemeenten kunt u op onze blogpagina terugvinden of ons contacteren.
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