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Vind de
digitale hulp
die jou helpt
ondernemen.

GEEF JOUW ZAAK
EEN DIGITALE BOOST.
Laat je bijstaan én inspireren door de beste digitale experts.
Hoe zet je die webshop nu concreet op? Wie kan een nieuw logo ontwerpen voor
jouw zaak? Met dit soort vragen kan je voortaan terecht op digitaleversnelling.be.
Je vindt er onafhankelijke experts uit jouw buurt én inspirerende artikels. Ze helpen
je digitaal ondernemen op de meest uiteenlopende domeinen: van e-commerce
over webdesign tot e-mailmarketing en IT-security. Telenet Business-klant of niet!

Meer info en voorwaarden op digitaleversnelling.be
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Disclaimer
Deze bijdrage vormt een opsomming van applicaties die interessant zijn in de bouwsector. Niettegenstaande
deze met de grootste zorg werd samengesteld, is de hier opgenomen informatie eerder richtinggevend en
gezien de vereenvoudigde benaderingswijze en beknoptheid niet altijd volledig. De inhoud kan bijgevolg
geenszins gebruikt worden om oplossingen en antwoorden te bieden aan reële en concrete situaties.
Bouwunie wijst dan ook elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm ook die voortvloeit uit het
gebruik van de aangeboden informatie.
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Door de coronacrisis
heeft een derde van de
aannemers de voorbije maanden
digitale stappen gezet. Noodgedwongen
zijn voor vele ondernemers een aantal zaken
flink veranderd. Er is meer digitaal overleg,
administratie en procedures worden alsmaar meer
gedigitaliseerd en ook op de werven zelf raakt digitale
aansturing ingeburgerd.
We mogen stellen dat de vierde industriële revolutie in volle
uitrol is in de bouwsector. Veel van deze toepassingen worden
aangestuurd en gemonitord met applicaties. Die apps zijn dan
ook in grote getale aanwezig, dagelijks komen er nieuwe bij.
Om u te helpen door het bos de bomen te zien, hebben wij
de interessantste apps voor u opgelijst. De downloadlink staat
erbij, dus u kan er zo mee aan de slag.
Ga op ontdekking, en misschien vindt u wel een of meerdere
toepassingen die uw bedrijfsvoering efficiënter en gemakkelijker
kunnen maken.
Veel succes!
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ArchiSnapper
Werfverslagen zonder zorgen
Ideaal voor werfverslagen, veiligheidsverslagen en
opleveringen. Laat fototoestel en papier thuis - met
ArchiSnapper verzamel je gegevens via smartphone
of tablet en bespaar je uren tijd. Maak foto’s, schrijf
teksten, schets op foto’s en grondplannen, wijs een
verantwoordelijke toe. ArchiSnapper synchroniseert
opmerkingen, schetsen en foto’s veilig en snel tussen
alle toestellen en de cloud. Bewerk nadien de data
verder op PC via de online ArchiSnapper account en
verzend eenvoudig het rapport.
Beschikbaar op:
> iOS
> Android

archisnapper.com

Astena
Stroomlijn jouw bedrijfsvoering
Een uitgebreid softwarepakket op maat van de bouwen installatiesector. Volg jouw projecten in een online
dashboard op, van budgettering over planning en
fasering tot nacalculatie. Krijg op elk moment een
duidelijk en actueel overzicht van offertes, budgetten,
stock, werken in uitvoering, materiaalbehoefte …
Met het contractenbeheer weet je meteen welke
klant welk type contract heeft en wat het inhoudt. De
functie toestellenbeheer vertelt je waar welk toestel
zich bevindt.

Beschikbaar op: desktop

astena.be

> desktop
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Bluefields OmniMove
Mobile Solutions
Mobileforms
Digitaliseer je papieren processen. Mobileforms
‘een App’ en een ‘Webomgeving’. Zet je App naar je
werkproces om en niet omgekeerd. 1 Prijs, 1 omgeving,
meerdere formulieren in 1 App. Grote flexibiliteit
en beheer. Voor mobiele inspecties, werkbonnen,
keuringsattest, servicebonnen, bestelformulieren,
proof-of-delivery documenten, afleverbonnen,
installatie documenten, checklisten, weekstaten,
schadeformulieren, schouw formulieren, meetstaat
formulieren, NEN2767, werkplekinspecties …
Beschikbaar op:
> iOS
> Android

> desktop

bluefields.be

Bouwsoft
Alle administratie in één softwarepakket

bouwsoft
administratieve software voor elke bouwprofessional

Maak je nog steeds offertes en facturen in Excel en
Word? Ruil bureauwerk in voor vakmanschap en maak
kennis met de meest gebruikte administratiesoftware in
België! Zo bespaar je heel wat tijd, werk en geld!
Bouwsoft werd specifiek ontwikkeld voor de bouw- en
installatiesector en voldoet zo aan ALLE administratieve
noden. Zo zorgen we er bv. voor dat je een gerichte vooren nacalculatie kan uitvoeren om te zien hoe rendabel
je projecten echt zijn. Dit kan door de registratie van
de gebruikte machines, verbruikte materialen en
gepresteerde uren.
Beschikbaar op:
> iOS
> Android

bouwsoft.be

> desktop
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Cpro
Hét calculatiepakket voor de aannemer
Cpro is het calculatiepakket van het onderzoekscentrum
WTCB en is specifiek ontworpen op maat van de
bouwkmo’s en zelfstandigen in de bouw. Het WTCB
ontwikkelde een uitgebreide rekentool die jou helpt
met de kostprijsberekening. Met cpro doe je dat snel en
correct. Maak je offertes, facturen en nacalculaties met
één online programma. Het pakket is gratis voor leden
van het WTCB.

Beschikbaar op: desktop

cpro.wtcb.be

Federale Verzekering
Bouwen, da’s elke dag de uitdagingen aangaan. U wil
dus vooral focussen op wat echt telt: uw bouwprojecten
en onderneming. U rekent dan ook op een solide partner.
Federale Verzekering bouwt op meer dan 100 jaar
ervaring en stelt deze meer dan ooit ten dienste van u en
uw onderneming. Zo biedt u de dagelijkse uitdagingen
en die van de toekomst het hoofd! Gebeurt er iets? Dan
weet u zeker dat u goed verzekerd bent.
Bij Federale Verzekering krijgt u oplossingen op maat
voor uw (tienjarige) aansprakelijkheid, personeel, werf,
cyberveiligheid en IT-systemen …

Beschikbaar op: desktop

federale.be/nl/bouwsector
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Fluvius
Digitale tools voor energie
Tegen eind 2024 zal 80% van de gezinnen in Vlaanderen
beschikken over digitale energiemeters van Fluvius.
Die bieden tal van mogelijkheden voor klanten om hun
energieverbruik en -injectie digitaal op te volgen, via het
klantenportaal mijn.fluvius.be.
Klanten kunnen hun digitale meters ook ‘slim’ maken,
door er allerlei apps en toestellen aan te koppelen
(zie www.maakjemeterslim.be). Daarnaast werken
installateurs en aannemers ook almaar meer ‘digitaal’,
en ook daar speelt Fluvius op in. Denk maar aan
de aanmelding van zonnepanelen of de aanvraag
van energiepremies.

Beschikbaar op: desktop

fluvius.be

FUROO
Beheer je volledige administratie digitaal
Met FUROO bespaar je tijd én geld op jouw administratie.
Met dit all-in-one pakket hou je de facturatie bij en
maak je eenvoudig offertes op, die je makkelijk beheert
en aanpast. Beheer jouw projecten om een grondige
nacalculatie te doen. Hou artikels en stockbeheer
nauwlettend in het oog. Volg betalingen op door snel
een herinnering uit te sturen. En optimaliseer de
samenwerking met jouw accountant via directe toegang
tot jouw dossier. Zo bespaar je heel wat tijd!

Beschikbaar op: desktop

furoo.be
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GeoDynamics mobiele
tijdregistratie
Registreer je werkuren digitaal
Verlies je ook zoveel tijd met papieren werkbonnen
te verwerken en het bepalen van de te betalen
mobiliteitsvergoeding via Google Maps?
Profiteer liever van correcte uren en vergoedingen
via onze handige apps. Je medewerkers geven hun
werkuren, activiteiten en gereden kilometers quasi
automatisch en bijgevolg correct in. Het resultaat komt
terecht in onze applicatie en na een korte verificatie
bezorg je alles digitaal aan je sociaal secretariaat of
importeer je het in je ERP-systeem.
Beschikbaar op:
> iOS
> Android

> desktop

apps.geodynamics.be

G Suite
Cloud-apps voor samenwerking en productiviteit
G Suite is een pakket professionele cloud-diensten van
Google. Het is de business versie van de gekende Google
toepassingen Gmail, Drive, Documenten en Agenda.
Met gelijkaardige programma’s ondersteunt Google de
documenten in Microsoft Office-formaat quasi feilloos.
Bovendien biedt het diverse extra mogelijkheden.
Werk bijvoorbeeld met meerdere personen tegelijk
aan hetzelfde document en deel eenvoudig met
andere Google-gebruikers. G Suite werkt volledig in de
webbrowser, met aparte apps voor mobiel gebruik.

Beschikbaar op: desktop + apps voor smartphone

gsuite.google.com
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Itsme
Regel alles met jouw digitale ID
Itsme is een superhandige en op-en-top veilige
manier om digitaal je identiteit te verifiëren. De app
is ontwikkeld door de Belgische banken Belfius, BNP
Paribas Fortis, ING, KBC en de telecomoperatoren
Telenet, Proximus en Orange. Log in op al jouw accounts
met de unieke itsme-code. Registreer je snel en zonder
fouten. Bevestig een transactie bij de bank en vraag
documenten aan bij de gemeente via het e-loket.
Download itsme en regel alles voortaan met jouw
digitale ID.
Beschikbaar op:
> iOS
> Android

> desktop

itsme.be

KLIP
Weet waar je graaft
Wanneer je grondwerken wil uitvoeren, moet je weten
waar welke kabels en leidingen in de grond zitten om
graafschade te voorkomen. Daarom ben je verplicht
om een KLIP-aanvraag te doen. KLIP stuurt jouw
aanvraag door naar alle mogelijk betrokken kabel- en
leidingbeheerders (KLB’s) en stelt met hun antwoorden
één overzichtelijk digitaal plan op.
Beschikbaar op:
> iOS
> Android

> desktop

overheid.vlaanderen.be
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KPD Services
Software en services voor bouwbedrijven
BouwOffice is een volledig modulair opgebouwd pakket,
waarin meerdere modules samen één geïntegreerd
geheel vormen. Dit heeft tot voordeel dat jouw volledige
administratie correct verloopt, binnen één software,
vanaf het importeren van de meetstaat, tot en met de
oplevering van het project. BouwOffice bestaat uit een
combinatie van backoffice ERP, met apps en tools voor
projectbeheer.

Beschikbaar op: desktop

kpd.be

Office 365
Altijd, overal en op elk apparaat
Neem Word, Excel en PowerPoint-documenten overal
mee met Office 365. Dankzij Onedrive worden ze
allemaal zorgvuldig in de cloud bewaard en heb je ze
altijd bij de hand. Nog snel een mailtje sturen naar
jouw architect of klant? Geen probleem! Ook Outlook is
inbegrepen in dit pakket.

Beschikbaar op: desktop

office.com
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Plenion24/7
ERP software in de cloud
Plenion24/7 is een ERP-oplossing in de cloud, op
maat van installatie- en bouwbedrijven. ERP staat
voor Enterprise Resource Planning. In mensentaal:
software die jou efficiënt laat werken, binnen en buiten
jouw bedrijf.

Beschikbaar op: desktop

plenion247.eu

Pro4all
Bouwen wordt makkelijker
Met Docstream, Snagsteam, Bimstream en Leanstream
zorgt Pro4all dat het bouwproces vlotter verloopt. Met
deze tools werk je vlotter samen. Door jouw informatie
toegankelijk en bruikbaar te maken zorgt Pro4all voor
een betere communicatie, vermindert de faalkost en
stijgen de winstmarges.

Beschikbaar op: desktop en mobiel

pro4all.be
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Robaws & Wappy
Software en services voor bouwbedrijven
De administratieve software van Robaws heeft als
focus gebruiksvriendelijk, mobiel, vlotte service en
betaalbaar! Je zal merken dat je echt wel 30% van jouw
administratietijd wint. Volgens jouw bedrijfsbehoeften
kies je zelf met welk pakket je aan de slag gaat: van
basic tot pro! Je kan kiezen voor modules zoals offerte& calculatie, planning, facturatie en zoveel meer!
Robaws koppelt met Wappy, deze app maakt komaf met
papieren werkbons door uren en materiaal digitaal te
registreren op de werf. Test 1 maand gratis via
www.wappy.io.
Beschikbaar op:
> iOS
> Android

www.robaws.be
www.wappy.io

Smartyard
Smartyard is hét grootste digitale platform voor de
huur en verhuur van machines en werfinrichting.
Een oplossing vóór de bouw, dóór de bouw. In minder
dan 1 minuut doet u een aanvraag die terecht komt
bij enkele van onze 130 betrouwbare verhuurders
en hun meer dan 150.000 kwalitatieve machines en
stukken werfinrichting.
Het digitale gebruiksgemak dat we kennen uit ons
privéleven naar de werkvloer gebracht. Dát is de kracht
van échte digitale transformatie.

Beschikbaar op: desktop

yoursmartyard.com

> desktop
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Teamleader
Meer gedaan, minder gedoe
Teamleader, dé software voor bouwondernemers
die werk makkelijker willen maken, heeft ook een
mobiele app. Daarmee kan je uren en materialen
registreren, maar ook afgelegde kilometers. Je maakt
en ondertekent in no time digitale werkbonnen, die je
met je smartphone naar kantoor stuurt. Twee kliks, en
je werkbon wordt een factuur. Duurt het werk meerdere
dagen? Daar is de app op voorbereid.
Je kan klanten toevoegen onderweg, facturatiegegevens
raadplegen, info delen met collega’s of zelfs via je
agenda naar een afspraak rijden. Handig!
Beschikbaar op:
> iOS
> Android

public.teamleader.be

> desktop
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Controleer jouw
onderaannemer
Bespaar tijd en geld
Controleer jouw (onder)aannemers snel en eenvoudig
op sociale en fiscale schulden en bespaar tijd én geld.
Bekijk alle onderaannemers in een handig overzicht per
werf. Moet je inhouden op de factuur? Met de juiste link
in de tool breng je de betaling naar RSZ en fiscus in orde.

Beschikbaar op: desktop

bouwunie.be

Flexibele overuren
Vind het systeem dat past bij jouw bedrijf
Op zoek naar manieren om je werknemers flexibeler
te laten werken? Via enkele eenvoudige vragen vind je
direct het overurensysteem dat past bij jouw bouwbedrijf.
Een checklist helpt je bij de stappen om het systeem
in te voeren. Je vindt er ook de nodige documenten en
modelbrieven om alles snel in orde te brengen.

Beschikbaar op: desktop

bouwunie.be
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Incasso
Krijg alle facturen betaald
Last van slechte betalers? Teveel openstaande facturen?
Wacht niet langer op de betaling van jouw facturen. Maak
gebruik van de Incassoservice van UNIZO en Bouwunie.
Wij manen jouw klant dwingend aan tot betalen. Zo
zorgen we er voor dat jouw facturen betaald worden.

Beschikbaar op: desktop

unizo.be

Mobiliteitsvergoeding
berekenen
Telkens de juiste vergoeding
Jouw medewerkers zijn dagelijks op de baan. In de
bouwsector zijn er verschillende manieren om hen
daarvoor te vergoeden. Met deze tool bereken je
eenvoudig hoeveel de mobiliteitsvergoeding over de
vervoerskosten bedragen. De tool is altijd up-to-date
met de gangbare lonen in het PC 124 Bouw.

Beschikbaar op: desktop

bouwunie.be
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Modelbrieven en
contracten
Vind de documenten die je nodig hebt
Nood aan een modelbrief, een onderaannemingscontract
of een arbeidsreglement? Hier vind je tal van model
documenten terug. Klaar voor gebruik en helemaal in
orde met de meest recente wetgeving. Je hoeft ze enkel
nog te personaliseren en te gebruiken. Zo eenvoudig
hebben we het jou gemaakt. Als extra dienst bieden we
aan om eigen documenten door onze adviseurs te laten
nalezen.

Beschikbaar op: desktop

bouwunie.be

Opzegtermijnen
Bereken eenvoudig de juiste termijn
Het is nooit leuk als je iemand moet ontslaan. Daarbij is
het erg belangrijk om alles correct af te handelen. Met
deze tool bereken je eenvoudig de opzegtermijnen van
jouw personeel.

Beschikbaar op: desktop

bouwunie.be
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Prijsherziening
Steeds de correcte prijs voor het geleverde werk
Nood aan een prijsherziening? Het kan immers
gebeuren dat de kosten aanzienlijk gestegen zijn in
de periode tussen het opstellen van de offerte en
de uiteindelijke facturatie. Als er in de voorwaarden
een herzieningsformule is voorzien, kan je dit nog
rechttrekken. Bereken de prijsherziening eenvoudig
met deze tool.

Beschikbaar op: desktop

bouwunie.be

Risicoanalyse
Optimale veiligheid op de werf
Veiligheid is uiteraard heel belangrijk in de bouwsector.
Maar werken in de bouw brengt nu eenmaal risico’s
met zich mee. Daarom is het noodzakelijk goed
voorbereid zijn. Met de voorbeeld-analyses in deze tool
stel je eenvoudig jouw eigen risicoanalyses samen.
Handig verzameld voor jouw sector en aangepast aan
jouw activiteiten.

Beschikbaar op: desktop

bouwunie.be
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U-waarden houten ramen
Bereken de juiste waarde
Voor nieuwbouwwoningen en EPB-plichtige renovaties
mogen de ramen een maximale U-waarde hebben
van 1,5 W/m²K. Hoe presteren jouw ramen? Met
deze eenvoudige tool kan je voor elk project zelf de
U-waarden van de houten ramen berekenen. Zo weet je
direct of ze de norm halen.

Beschikbaar op: desktop

bouwunie.be

Weertool
Maak het mooie weer
De weersomstandigheden zijn cruciaal in de bouw. Met
deze tool kan je eenvoudig én in realtime het weer op
jouw werf controleren. Bekijk de regenvoorspellingen.
Werk je in de hoogte? Dan zijn de windsnelheden van
belang. En uiteraard is ook de temperatuur cruciaal. Alle
info is handig verzameld op één overzichtelijke pagina.

Beschikbaar op: desktop

bouwunie.be
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sbbSLIM
Boekhouden zonder papier
sbbSLIM is het online platform en de gloednieuwe app
van SBB Accountants & Adviseurs voor ondernemers die
hun boekhouding volledig willen digitaliseren. Al meer
dan 7.000 SBB-klanten moeten hun facturen nooit meer
binnenbrengen in het kantoor. Mailen, scannen of zelfs
foto nemen volstaat. De documenten worden door SBB
boekhoudkundig verwerkt en heldere dashboards geven
onmiddellijk een actueel beeld van alle belangrijke
cijfers (omzet, kosten, resultaten, debiteuren …).
sbbSLIM dient bovendien ook als archief voor al je
belangrijke financiële documenten. Snel een factuur of
een contract iets nodig? Je kan er meteen aan.
Beschikbaar op:
> iOS
> Android

sbb.be/sbbslim

> desktop
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Bosh Toolbox
Een digitale gereedschapskoffer
De Bosh Toolbox is een innovatieve verzameling
digitale tools voor de vakman en andere professionals.
Met de app kan je projectduur, reistijden, klussen en
gebruikte materialen voor projecten bijhouden en
berekenen. Maar je kan ook memo’s opstellen met het
rapportageformulier. Met behulp van de meetcamera
meet je makkelijk afstand en lengte van objecten. En
met de eenhedenconverter kan je meer dan 50 eenheden
makkelijk omzetten.
Beschikbaar op:
> iOS
> Android

bosch-professional.com

Measure
Maak van jouw telefoon een meetlint
Verander jouw iOS-apparaat in een meetlint. Deze app
heeft immers een handige functie om voorwerpen in de
echte wereld te meten. Je kan ook snel de omvang van
voorwerpen meten en kan automatisch de afmetingen
van rechthoekige voorwerpen mee bepalen.
Beschikbaar op:
> iOS

itunes.apple.com

Planning | Apps voor de bouw | 23

BuildEye
Beter bouwen door inzichtelijk plannen
BuildEye is een communicatie- en planningsplatform
voor de residentiële bouwsector. Het is de ultieme tool
om een bouwproject op tijd af te ronden. Je kan er ook
vlot mee communiceren met projectleiders, klanten,
leveranciers, onderaannemers …

Beschikbaar op: desktop

build-eye.com

C-Site
Breng jouw project in beeld
C-site is een flexibele cameratoepassing die projecten in
de uitvoeringsfase documenteert, visualiseert en erover
communiceert. Een camera neemt automatisch foto’s
of video’s. De beelden gebruik je voor projectopvolging,
marketing en veiligheid. Alles is heel makkelijk via de
app te bekijken.

Beschikbaar op: desktop

c-site.eu
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GeoMind
Volg eenvoudig al jouw projecten
Met GeoMind volg je makkelijk al jouw projecten op.
Op het webportaal krijg je een geografisch overzicht
of vraag je een historiek op. Via de app geven jouw
medewerkers de actuele situatie per project eenvoudig
door, samen met één of meerdere foto’s.
Beschikbaar op:
> iOS
> Android

> desktop

geomind.be

LetsBuild (former Aproplan)
Beheer jouw bouwproject volledig centraal
Hou alle informatie up-to-date waardoor de
communicatie efficiënter verloopt. Verzamel de
projectpartners in één centrale applicatie rond
deadlines, budgetten en doelstellingen. Leg de
activiteiten en de vooruitgang op de werf vast en
zorg zo voor transparantie.
Beschikbaar op:
> iOS
> Android

letsbuild.com

> desktop
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Timaster
Een goede planning verricht wonderen
Hou jouw organisatie onder controle, creëer
opportuniteiten én tevredenheid. Met behulp van
Timaster kan je jouw planning optimaliseren, zo efficiënt
mogelijk werken én stevige resultaten boeken. De
software is eenvoudig te integreren in bestaande tools.
Als planningsverantwoordelijke heb je op elk moment
de volledige controle door de automatische detectie van
knelpunten, proactieve meldingen én validaties.

Beschikbaar op: desktop

timaster.be
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AutoCAD
Neem de kracht van AutoCAD overal mee naartoe
AutoCAD mobile is een DWG-app voor het bekijken
en het bewerken van DWG-bestanden met gebruiks
vriendelijke tekentools. Met deze app kan je DWGbestanden weergeven, maken, bewerken en delen
op mobiele apparaten, altijd en overal.
Beschikbaar op:
> iOS
> Android

autocad.be

BIMcollab ZOOM
BIMcollab ZOOM biedt modelvisualisatie en validatie
volledig geïntegreerd in BIMcollab’s workflow voor
issuemanagement. Smart Views maken data snel
inzichtelijk en het maken óf bespreken van issues in
teammeetings in de context van disciplinemodellen
was nog nooit zo eenvoudig. ZOOM helpt om ontwerp
problemen te detecteren en oplossingen te verifiëren.
Met ZOOM biedt BIMcollab een complete set aan tools
voor geïntegreerd BIM issuemanagement, essentieel
voor het optimaliseren van de kwaliteit van BIM data.

Beschikbaar op: desktop

bimcollab.com

DOWNLOAD HIER
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BIMx
Een virtuele wandeling door een 3D model
Exporteer het BIM-model uit ArchiCAD als een BIMxbestand. Ook wie de 3D-software niet in huis heeft
kan jouw ontwerp bekijken. Bepaal zelf hoe het model
gepresenteerd wordt. Maak gebruik van zoninval,
perspectief en de verschillende weergaven (realistisch
of abstract) om het plaatje compleet te maken. De
standaardapp is gratis, maar er is ook een uitgebreide
Pro-versie.
Beschikbaar op:
> iOS
> Android

BIM 360
Documentbeheer voor bouwprojecten
Met BIM 360 van Autodesk zorg je dat jouw project
op schema en volgens budget verloopt. Via één app
heeft iedereen toegang tot de nieuwste versie van
documenten, plannen en modellen. Daardoor bespaar
je tijd, verklein je risico’s en vermijd je fouten.
Beschikbaar op:
> iOS
> Android
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Canvas
Complete 3D scans van elke kamer
Canvas is de snelste en makkelijkste manier om een
accuraat 3D-model van een huis te creëren vanop je
iPad. In plaats van één meting tegelijk te maken, meet
Canvas duizenden items per seconde en combineert
alles vervolgens tot een unieke 3D-weergave van de
ruimte. Bekijk vervolgens het 3D-model vanuit elke
hoek, meet tussen twee willekeurige punten en bekijk
het op elk gewenst moment opnieuw.
Beschikbaar op:
> iOS

canvas.io

Levis Visualizer
Breng kleuren tot leven
Een nieuwe kleur voor de muren kiezen was nog nooit zo
makkelijk. Met de Levis Visualizer speel je met kleurideeën om zo het perfecte kleurenpalet te vinden. Ideaal
om jouw klant onmiddellijk te helpen kiezen. Het enige
wat zij nog hoeven te doen, is beslissen.
Beschikbaar op:
> iOS
> Android

levis.info
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Magicplan
Meten is weten
Met Magicplan meet je ruimtes en teken je
plattegronden door het maken van foto’s. Je kan
vervolgens jouw plattegrond aanvullen door er
voorwerpen, opmerkingen en kenmerken aan toe
te voegen.
Beschikbaar op:
> iOS
> Android

magicplan.app

Morpholio Trace
Sketch, design & create
Gebruik deze app op iPad of iPad Pro met Apple Pencil
en je kan direct bovenop geïmporteerde afbeeldingen of
sjablonen tekenen. Breng commentaren of ideeën aan
in lagen en genereer schetsen die vervolgens makkelijk
te delen zijn.
Beschikbaar op:
> iOS

morpholioapps.com/trace
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Asbestcheck
Wees alert voor asbest
Asbest kan op vele plaatsen voorkomen: in woningen,
kantoren, scholen en commerciële gebouwen. Wees
daarom steeds alert! Bij twijfel kan je gebruik maken
van deze app. Op basis van eenvoudige vragen maak
je een eerste inschatting van het verdachte materiaal
waar je mee te maken hebt. De app biedt ook richtlijnen
over welke stappen je verder moet nemen als er een
vermoeden is van asbest.
Beschikbaar op:
> iOS
> Android

alertvoorasbest.be

VCA-Online
VCA-certificaat behalen én behouden
VCA-Online is een app die jou helpt bij de VCA
certificering. De cloud toepassing maakt het mogelijk
alle documenten direct te consulteren. Je krijgt
bovendien een herinnering wanneer een certificaat
dreigt te verlopen, of als het tijd is voor een onderhoud
of een nieuwe keuring. Zo ben je altijd in orde.

Beschikbaar op: desktop

vca-online.eu

CONTACTEN & CRM
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bouwsoft

OFFERTES & FACTURATIE
BETALINGSOPVOLGING
VORDERINGSSTATEN
PRIJSBEREKENING

ADMINISTRATIEVE SOFTWARE VOOR
ALLE TAKKEN VAN

TIJDREGISTRATIE

DE BOUW- EN INSTALLATIESECTOR

NACALCULATIE
PROJECTEN
BOUWSOFT NU OOK OP SMARTPHONE & TABLET

E-MAIL
...
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Documenten

bouwsoft
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E-mail
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Deadlines
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Te ontvangen

Welkom bij Bouwsoft

Wat brengt de toekomst?

Openingsuren

Ga snel aan de slag dankzij onze eenvoudige wizard
die je wegwijs maakt in het pakket!

Use It Group blijft volle kracht vooruit gaan en
investeert in jullie toekomst !

Vandaag zijn wij bereikbaar van
8:30 - 12:00 & 13:30 - 17:30

Lees meer...

Lees meer...

Contact & Info

PERSOONLIJKE DEMO, GROEPSDEMO OF WEBINAR?
BOUWSOFT.BE/DEMO

Bouwunie
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
t 02 588 11 00
f 02 253 07 45
info@bouwunie.be
www.bouwunie.be

