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Bluebeam Revu  PDf-software voor je plannen en teksten

Bedrijfs- en productbeschrijvingen

Over bluefields
Bluefields gidst kleine, middelgrote en grote 
bedrijven alsook overheden stapsgewijs van papier 
naar digitalisering. Intussen is er een kentering. 
BIM(men) is in opmars omdat je er alle data van 
een gebouw in terugvindt. Ook de pdf speelt een 
belangrijke rol in de digitalisering in de bouw en 
overheden, mede dankzij Bluebeam. De gelijkenis? 
Het bevat ook de constructiedata, maar dankzij het 
pdf-formaat op een veel eenvoudiger en 
bereikbaar niveau.

Over Bluebeam
Bluebeam ondersteunt mensen die de manier 
waarop onze wereld gebouwd wordt veranderen. 
De innovatieve markerings- en 
samenwerkingsoplossingen van Bluebeam 
besparen teams tijd en geld—plus ze verbeteren 
de levens van design- en bouwprofessionals overal 
ter wereld.

Info over Bluebeam Revu
Voor de mensen die onze wereld ontwerpen, 
ontwikkelen, offertes doen en bouwen, is 
Bluebeam Revu de oplossing waarmee 
professionals meer gedaan krijgen. Meer dan 1,9 
miljoen design- en bouwprofessionals van over de 
hele wereld bouwen op Revu om projectefficiëntie 
en samenwerking te verbeteren en cruciale, op 
documenten gebaseerde processen te 
stroomlijnen om meer gedaan te krijgen binnen 
een kortere tijd. 

Met Studio in Revu  kunt u eenvoudig 
teamgenoten van overal ter wereld uitnodigen om 
real-time samen te werken en sneller projecten af 
te ronden.

Maak taken gemakkelijker, van begin tot eind
Ontwerp
Nakijken van ontwerpen
Revu versnelt het nakijken van ontwerpen doordat 
projectpartners in realtime of wanneer dan ook 
aan dezelfde documenten kunnen samenwerken.

QA/QC
Architecten, technici en aannemers kunnen 
gebruik maken van de hulpmiddelen voor 
markeringen en samenwerking in Bluebeam Revu 
voor snellere, nauwkeurigere en grondigere 
kwaliteitsbeoordelingen.

Bouw
Hoeveelheidsbepaling
De meethulpmiddelen in Revu helpen u de 
volledige omvang van een project te bepalen en 
een betere offerte op te stellen. Dat geeft u een 
voorsprong op de concurrentie.

Controle indiening
Revu vereenvoudigt indieningen met krachtige 
tools voor markeren en bewerken. Het kan 
naadloos worden geïntegreerd in vele gangbare 
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documentbeheersystemen om uw project vlot te 
laten verlopen.

Request for Information (RFI) post
Dankzij Bluebeam Revu blijven RFI's steeds 
duidelijk en georganiseerd met slimme tools voor 
markering, hyperlinks en automatisering, zodat uw 
project op schema blijft.

Eindcontroleproces
Door eindcontrolepunten binnen tekeningen te 
sorteren en samen te vatten, helpt Revu 
projectteams een voltooiingspercentage van 90% 
te bereiken bij de eerste nacontrole.

Voltooiing
Projectoverdracht
Met de dynamische hulpmiddelen van Revu voor 
het maken van documenten kunt u slimme O&M 
handleidingen en onderhoudshandleidingen 
leveren, waarmee facility managers snel en 
eenvoudig digitaal toegang krijgen tot kritieke 
projectinformatie.

Bluebeam Revu: Instant teamwork. Beter bouwen.
Met Bluebeam Revu hebt u de slimme middelen in pacht die u nodig hebt om uw team op één lijn te houden 
en de klus te klaren - waar en wanneer dan ook.

Krijg samen meer gedaan.
Goed verbonden teams zijn efficiënte teams. Met Studio in Bluebeam Revu kunt u eenvoudig teamgenoten 
van overal ter wereld uitnodigen om real-time samen te werken en sneller projecten af te ronden.

 Houd bij wie wat heeft gezegd
Markeer tegelijkertijd en volg automatisch alle bewerkingen met Studio Sessions

 Versnel het beoordelen van ontwerpen 
De Live activiteitenfeed helpt de communicatie binnen teams verbeteren

Rond projecten telkens weer op tijd af. 
Revu biedt u één centrale plaats voor het maken, notuleren en delen van documenten zodat projecten altijd 
op tijd blijven en teams gedurende elke stap dezelfde richting op gaan. 

 Beheer projecten in de cloud
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Bewaar en beheer complete projecten in de cloud met Studio Projects en nodig teamgenoten van 
overal uit om te bewerken

 Verhoog de QA/QC snelheid en nauwkeurigheid 
Volg bewerkingen automatisch in de Lijst met markeringen en geef veranderingen gemakkelijk door 
voor snellere, nauwkeurigere kwaliteitsbeoordelingen

Maak taken makkelijker, van begin tot eind.   
Stop met gedoe met verschillende platforms. Revu biedt een enorme rijkdom aan krachtige middelen en 
plug-ins om taken van begin tot eind gemakkelijker te maken. 

 Maak betere offertes
De intuïtieve meethulpmiddelen verhogen de startsnelheid en nauwkeurigheid

 Houd documeten georganiseerd
De slimme markerings-, hyperlink- en automatiseringsmiddelen houden RFI's, indieningen en 
onderdelen op punchlists goed georganiseerd

Jaarabonnement
AANBEVOLEN

Voeg onderhoud toe om het meeste uit Revu te halen
Koop onderhoud met Revu 20 voor: 

 Premium ondersteuning per telefoon en e-mail
 De mogelijkheid om Bluebeam Tekeningen te uploaden
 Gratis versie-upgrades

Nieuw in Revu 20

De nieuwste versie van Bluebeam Revu is er eindelijk, met nog meer slimme middelen en verbeteringen om 
uw team samen meer gedaan te laten krijgen.

 Personaliseer samenwerkingsmachtigingen
Nieuw en verbeterd proces voor het instellen van machtigingen om ervoor te zorgen dat de 
juiste mensen vanaf het allereerste begin toegang hebben tot de juiste informatie

 Ontvang de data die u nodig hebt, maar dan sneller 
Zie snel de nieuwste bewerkingen en updates met verbeterde filters voor Lijsten met markeringen

 Markeer en meet sneller dan ooit tevoren 
Krijg de klus sneller geklaard met onze nieuwe en verbeterde PDF-markerings- en meetmiddelen
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Revu is beschikbaar in drie edities

Studio 
inbegrepen

Studio 
inbegrepen

Studio 
inbegrepen

Revu Standard
De essentiële oplossing voor 
intuïtief markeren en bewerken 
van en samenwerken aan PDF-
bestanden.

Wie gebruikt Standard?
Technische dienst
Ruimtelijke ordening
Hoofdaannemers
Gespecialiseerde aannemers
Raming
Opzichters
Beheerders

Belangrijkste functies
 2D en 3D PDF-bestanden van 

markeringen voorzien
 Lijst met markeringen
 Tool Chest
 Sets
 Meethulpmiddelen

Revu CAD
De oplossing voor CAD-
gebruikers die slimme plug-ins 
bevat voor het maken van 2D- 
en 3D-PDF-bestanden.

 Inclusief de functies van 
Standard

Wie gebruikt CAD?
Architecten
Technici
CAD-gebruikers

Belangrijkste functies
 Plug-ins voor 2D PDF-

bestanden
 Plug-ins voor 3D PDF-

bestanden
 Batchgewijs maken

Revu eXtreme®
De krachtige oplossing voor het 
automatiseren van complexe 
processen waarmee de grenzen 
van het samenwerken aan 
documenten worden verlegd.

 Inclusief de functies van 
Standard

 Inclusief de functies van 
CAD

Wie gebruikt eXtreme?
Architecten
Technici
Hoofdaannemers
Gespecialiseerde aannemers 
Taxateurs
Opzichters

Belangrijkste functies
 Automatisch formulieren 

maken
 Batch Link®
 Batch Slip Sheet
 OCR
 Batches ondertekenen en 

verzegelen

Vindt ons op : www.bluefields.be 
En ook : 

 Onze blog
 Onze Trial – free download
 Onze Webshop

info@bluefields.be - +32 (0) 491 95 19 11

http://www.bluefields.be/
mailto:info@bluefields.be

