
Bluebeam Revu
Een PDF-gebaseerde software voor de professioneel in de bouw

Aannemer – installateur – Tuinbouw – interieurafwerker - …

PDF-bouwplan : van offerte tot as-built 



Is een bouwplan in PDF uw werkdocument?



Is een bouwplan in PDF uw werkdocument?



Vraag 1

❑ Calculator (meten, berekeningen, offerte)? (0-3)

❑ Projectbeheer? (0-3)

❑ Mobiel (werf) (0-3)

❑ Documentbeheer/bewerken (0-3)

0 = helemaal niet
1 = af en toe
2 = +50%
3 = altijd

Gebruik je bouwplannen in PDF formaat? Voor



Ontdek wat Revu voor uw projectteam kan doen



Ontwerpen
bespreken

Bluebeam® Revu® versnelt het nakijken van ontwerpen doordat 
projectpartners in real time of op elk gewenst moment kunnen 
samenwerken aan dezelfde documenten en er markeringen in 
kunnen aanbrengen.

Design



QA/QC

Voor de architecten, Ingenieurs, aannemers, zorgt Bluebeam 
Revu met de markeer en samenwerkingsfuncties om sneller
en nauwkeurig tekeningen na te kijken. Vermijd op tijd
ontwerpfouten.

Design



Meten
Meetstaat

Nauwkeurige hoeveelheidsbepalingen en kostenramingen zijn 
cruciaal voor een concurrerende offerte – en om onder de 
streep nog wat over te houden. 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.

Construction



je offerte
visueel

weergeven

Revu® vereenvoudigt de offerte met krachtige hulpmiddelen 
voor markeren en bewerken. Het kan naadloos worden 
geïntegreerd in veel documentbeheersystemen om uw project 
vlot te laten verlopen.

Construction



Informatie
aanvragen

Met Revu® blijven RFI's steeds duidelijk en goed georganiseerd, 
met slimme tools voor markering, hyperlinks en visualisatie 
zodat uw project op schema blijft.

Construction

*RFI : request for information : informatieaanvraag



Controle op 
werf

Mobiel op uw werf. 
Door eindcontrolepunten binnen tekeningen op te nemen, te 
sorteren en samen te vatten, helpt Revu®projectteams een 
voltooiingspercentage van 90% te bereiken bij de eerste 
nacontrole.

Construction



Overdracht
project

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

Completion



Met Revu werken uw tekeningen, plannen en 
documenten slimmer.

Revu is een technologie voor het maken, bewerken, markeren 
van en samenwerken aan PDF-bestanden voor uw ontwerp- en 

bouwworkflows.



Digitaal samenwerken zonder kopietjes in bijlage rond te sturen

Doe meer in minder tijd door in de hele projectcyclus 

markeringsgegevens te gebruiken en processen te stroomlijnen.

Verschillende deelnemers kunnen dezelfde bestanden op 

hetzelfde moment nakijken, markeren, wijzigen en bijwerken op 

kantoor op de werf. Zo kunnen partners overal ter wereld 

samenwerken aan dezelfde set documenten.

Documentbeheer en realtime samenwerking 



Een paar gebruikers met Bluebeam Revu

• CFE/MBG

• Eiffage Valens

• Eiffage Duchène

• Eiffage AB

• Jacobs

• VK Engineering

• Victaulic

• Plumco

• Halfen

• Artes Group

• Infrabo

• Vanhout

• Besix

• Louis Dewael

• Advisors

• Widnell

• Bau

• Total Raff

• CLE

• Vanderstraeten

• Monument-Vankerkhove

• Thomas & Piron

• Machiels Bouw S

• Groep Van Roey

• TD Williamson

• Eloy Construction

• Van Calster Tegels

• Electro-Technics

• Primeurs

• Macobo

• Willy Naessens (B,NL,F)

• Juri

• …

(algemene bouw, installateurs, afwerking, …)



Vraag 2

❑ Meten (0-3)

❑ Meetstaat trekken(0-3)

❑ Visueel je installatie uitwerken op een PDF(0-3)

❑ Vergelijken tussen 2 plannen (revisies, verdieping, …) (0-3)

❑ Data uit je plan exporteren(0-3)

0 = helemaal niet
1 = af en toe
2 = +50%
3 = altijd

Wat zou je zelf graag kunnen doen met je bouwplan in PDF formaat?



Ontdekking

https://bluefield116-my.sharepoint.com/personal/thierry_bluefields_be/Documents/Bluebeam%20training/Bluebeam%20Students%20files/A1.1.1%20-%201ST%20FLOOR%20PLAN%20-%20SOUTH.pdf


Editions



Editions

Budget?



Services & Support:

Instellen van de software  en tools 
volgens jou werkmethode

Opleiding volgens je verschillende 
werkprocessen.

• Calculatoren
• Projectleider - werkvoorbereider
• Studiedienst
• Specialisatie HVAC
• Documentenbeheer

Verkrijg de lokale steun via mail of telefoon
In je eigen taal.



Vraag 3

❑ Veel tijd besparen(0-3)

❑ Nauwkeurig kunnen werken (0-3)

❑ Visueel krachtig dossier voor mijn klanten indienen (0-3)

❑ Het zeker iets voor mij, Ik wel er verder over praten met Bluefields (Ja/Neen/Weet nog 
niet))

Binnen jou activiteit zou je met deze Bluebeam Revu software





Vragen – demonstratie - aankopen



• www.bluefields.be

• info@bluefields.be

• thierry@bluefields.be

• Bel : 0491 / 95 19 11

Vragen – demonstratie - aankopen

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

