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Revu  PDF-software voor je plannen en teksten

Meet rechtstreeks op je bouwplan vanaf een PDF en trek je 
hoeveelheden in Bouwsoft

Het bepalen op een PDF plan van sanitaire leidingen, vloerverwarming, elektrische bekabeling, dakbedekking, tuinaanleg 
en zelfs beveiligingssystemen doe je in enkele klikken dankzij Bluebeam Revu. De software berekent voor jou hoeveel m², 
lopende meter, stuks,... je nodig hebt per element. Bovendien voorzien wij toolsets per sector zodat je onmiddellijk aan 
de slag kan met de meest gebruikte zaken.
 
Gedaan met aantekeningen en berekeningen te maken op een afgedrukte plattegrond. Dankzij Bluebeam Revu zijn pen, 
papier en de rekenmachine definitief verleden tijd. Je hoeft enkel een PDF bestand te openen en je kunt onmiddellijk 
beginnen met elementen op het plan te plaatsen, hoeveelheden te bepalen en te meten. 
 
Op basis hiervan een offerte maken? Het kan! In Bouwsoft / Groensoft / Archisoft kun je heel eenvoudig de berekening 
uit Bluebeam Revu importeren en koppelen aan posten uit je bibliotheek. Op die manier maak je snel en eenvoudig een 
up-to date offerte met de berekende aantallen. Gedaan met overtypen en apart berekenen

 PDF-software (open standaard)

 Meten en markeren

 Plannen vergelijken

 Hoeveelheidsbepaling

 Meetstaat genereren

 Digitaal samenwerken 

 Tool voor bureau en werf

 Startersopleiding
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Bedrijfs- en productbeschrijvingen

Bluefields - Bouwsoft
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. De pdf speelt een belangrijke rol in de 
digitalisering in de bouw en bij overheden. De gelijkenis 
met BIM. Het bevat ook de constructiedata, maar dankzij 
het pdf-formaat op een veel eenvoudiger en bereikbaar 
niveau.
Gecombineerd met Bouwsoft heb je nu een volledige 
toegankelijke digitale oplossing. 

Van de éénmanszaak tot de klasse 8 ondernemingen zijn 
gebruiker van de software. Waarom? Eenvoudig in 
gebruik, Open door het gebruik van PDF’s, er zijn veel 
meet- en markering functies die onmiddellijk inzetbaar 
zijn.

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. 

Ontwerp
Nakijken van ontwerpen

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.

As-built
Revu vereenvoudigt indienen en kan ook via een Tablet 
gebruikt worden op het terrein.

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

Aanbod Bouwsoftklanten

 Licentie Bluebeam
 1 jaar onderhoud met recht op alle updates en upgrade
 1 jaar technische support op de software*
 ½ dag praktijkopleiding** online of ter plaats***

* De voorziene support beantwoordt vragen over de software. Een afzonderlijke support is mogelijk voor bedrijfsspecifieke vragen (bv inrichten, vakspecifieke toolsets of 
IT vragen niet over de software zelf). Voor Bouwsoft producten wendt u zich ook tot uw Bouwsoft contactpersoon.
**  De opleiding zorgt dat u snel vertrouwd geraakt met de software en onmiddellijk kan beginnen meten en meetgegevens exporteren om later in Bouwsoft op te nemen. 
Een uitgebreidere opleiding is beschikbaar voor diegene die nog verder met de software willen werken (apart te vragen)
*** De verplaatsing wordt apart verrekend.
Subsidie 20% - 30% op de opleiding, verplaatsing via KMO portefeuille. Bluefields is erkend bij VLAIO en kan aan haar klanten deze vorm van steun aanbieden. 

Nog even de presentatie bekijken?  Intro Video of van de Webinar

Vindt ons op (klikbaar) : bluefields  of hier ons contacteren

Tel : +32 491 95 19 11

https://youtu.be/KVQUnooWQ1A
https://youtu.be/SYpKoyhB_Aw
https://www.bluefields.be/nl
https://www.bluefields.be/nl/aanvraag-offerte/aanvraag-offerte
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