BLUEBEAM REVU
Standardul pentru ﬂuxurile de lucru în proiectare și construcții.
Ce este Revu?
Bluebeam® Revu® este o soluție digitală end to end de colaborare și lucru, destinată
domeniilor Arhitectură, Inginerie și Construcții. Software-ul combină metode avansate
de creare, editare și marcare a PDF-urilor cu o tehnologie destinată facilitării lucrului în
echipă, pentru a crește eﬁciența în dezvoltarea proiectului, economisind timp și bani.

Ce este Studio?
Bluebeam Studio™ - inclus în Revu - face posibil schimbul de documente și cooperarea
în cloud. Echipele pot conduce proiecte de oriunde, oricând și să lucreze cu partenerii
pe aceleași documente în timp real. În cazul lipsei unei conexiuni la internet, ﬁșierele pe
care lucrați în Studio sunt marcate pentru ceilalți colaboratori că ﬁind Pending (În lucru)
și sunt sincronizate automat când reveniți online.

Descoperiți modul prin care Revu vă optimizează activitatea.
Revizuirea mai rapidă
a planurilor

Estimări de cantități
precise

Management de ofertare și
semnătură digitală

Eﬁcientizați revizuirea
planurilor oferind partenerilor
de proiect posibilitatea de
a colabora în timp real pe
aceleași documente, folosind
Bluebeam Studio.

Instrumentele de măsurat din
Revu vă permit să consolidați
rapid și precis suprafețe în
colaborare directă cu Excel
și să produceți o ofertă de
licitație de mai bună calitate,
ﬁind un evident avantaj
competitiv.

Gestionarea și aprobarea
ofertelor sunt simpliﬁcate
cu instrumentele de marcare
și editare din Revu. Pentru a
păstra proiectele ordonate,
integrați cu sistemul de
management al documentelor
(DMS).

Proces eﬁcient de
veriﬁcare pe șantier

Predare de proiect și
manuale inteligente

Veriﬁcarea standardului
lucrărilor se face extrem de
rapid prin indicarea electronică
direct în plan a problemelor
identiﬁcate pe șantier,
atribuirea responsabilităților și
inventarierea echipamentelor
electrice, fără riscul de a omite
date și ușor de transmis.

Folosiți instrumentele de
creare de documente din
Revu pentru a preda ﬁșiere
inteligente de Operare și
Mentenanță ce îi ajută pe
Facility Manageri să găsească
și acceseze rapid informații
despre clădire.

ALEGEȚI EDIȚIA CARE
VI SE POTRIVEȘTE
Contactați-ne pentru mai multe informații și oferte de preț.

REVU STANDARD

REVU CAD

REVU EXTREME

Soluția esențială pentru colaborare
și marcarea și editarea intuitivă a
PDF-urilor.

Soluția pentru utilizatorii CAD, ce
include plugin-uri inteligente pentru
crearea de PDF-uri 2D și 3D.

Soluția de vârf pentru automatizarea
proceselor complexe și a colaborării
pe baza documentelor.

Cine folosește Standard?

Cine folosește CAD?

Cine folosește eXtreme?

• Antreprenori generali

• Arhitecți

• Arhitecți

• Subantreprenori

• Ingineri

• Ingineri

• Ingineri/Tehnicieni devize

• Utilizatori CAD

• Antreprenori generali

• Diriginți de șantier

• Subantreprenori

• Beneﬁciari

Caracteristici:

• Ingineri/Tehnicieni devize

Include toate elementele din Revu

• Diriginți de șantier

Caracteristici:

Standard, plus:

• Marcare a PDF-urilor 2D și 3D

• Plugin-uri pentru PDF-uri 2D

Caracteristici:

• Listă de marcaje

• Plugin-uri pentru PDF-uri 3D

Include toate elementele din Revu

• Tab pentru instrumente uzuale

• Crearea de PDF-uri din documente

Standard și CAD, plus:

• Seturi

• Inserare automată a reviziilor în

multiple

• Instrumente de măsurat

documentele curente

• INCLUDE: Bluebeam Studio

• INCLUDE: Bluebeam Studio

• Link pentru cantități
• Crearea automată de formulare
• Semnare și ștampilare automată
• INCLUDE: Bluebeam Studio

Prețuri:

Prețuri:
Licență perpetuă:
Mentenanță 12 luni:
Upgrade:

314€
89€
229€

Prețuri:

Licență perpetuă:

398€

Licență perpetuă:

524€

Mentenanță 12 luni:

104€

Mentenanță 12 luni:

135€

Upgrade:

279€

Upgrade:

369€

Subscripție anuală:

*Oferta de preț se calculează în funcție de volum.

Încercați un trial de 30 de zile accesând bluebeam.com/trial/allbim
Contact ALLBIM NET SRL: 021 253 2580 | oﬃce@allbim.net | www.allbim.net

1149€

