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Hulpmiddelen voor bekijken en visualiseren van ontwerpen
op de bouwplaats en op kantoor
Infrakit Cloud verbetert samenwerking tussen opdrachtgevers en ontwerpers. Het maakt real time
bekijken, visualiseren en aanpassen mogelijk. Dit resulteert in snellere projectvoortgang met
verbeterde kwaliteit, minder fouten en vertragingen, welke forse besparingen opleveren.
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Infrakit verhoogt voor ons de openheid en
samenwerking tussen opdrachtgever en derden.
Informatie is duidelijker en misverstanden
verminderen als we allemaal dezelfde ontwerp data
beschikbaar hebben ongeacht waar we zijn.
Olli Planting
Design Engineer, Destia
info@infrakit.com
Enkele van onze klanten:

INFRA PROJECTEN ONDER ÉÉN SOFTWARE PLATFORM
De Infrakit Cloud is een bouwplaats management system voor aannemers, opdrachtgevers, ontwerpers
en landmeters. Alles van straat renovatie to snelweg en rail projecten kunnen eenvoudig en
betrouwbaar gemanaged worden door Infrakit oplossingen.
Met Infrakit hebben betrokkenen real time toegang tot up-to-date ontwerpen en as-built data in alle
fases van het project. Infrakit centraliseert project data en documenten en verbind alle CAD software,
bouwplaats apparatuur, machines en mensen. Infra projecten uitvoeren is eenvoudig geworden.

WAAROM INFRAKIT?
Ontwerp
Voorontwerp

Ontwerp

Uitvoeren

TRADITIONELE METHODE

Voorontwerp

Uitvoeren

INFRAKIT METHODE

Data in verouderde papieren of PDF bestanden

Ontwerpen kunnen gedeeld worden in open formaten

Ontwerpen en werkschema meer referentie dan accuraat

Ontwerp data stroom door alle project fases

Faalkosten tot wel 20%

Een onafhankelijk platform voor het delen van data

Real time
projectvoortgang altijd
beschikbaar op desktop
en mobiele apparaten.

WIST U DAT?
Infrakit LINK™ communiceert direct met landmeet apparatuur en 3D machine
besturingssystemen. Infrakit ondersteunt open formaten volledig, zoals: DXF, DWG,
LandXML, IFC. Vraag naar de volledige lijst aan het team van verkopers.
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