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Gebruik de kracht van 4D planning voor een meer gedegen planning 
 

Link taken aan 3D model componenten en gebruik de zichtbare kracht van 4D 

Herken problemen die mogelijk niet 

zichtbaar zijn in traditionele planningen 

Speel scenario’s af om de waarschijnlijkheid 

van de uitvoering te bepalen en de beste 

oplossing te vinden 

Bekijk hoe het bouwproces er uit zal zien in 

verschillende stadia van het project 

Integreer as-built informatie 

Bekijk voortgang in 3D en vergelijk 

visueel gepland versus actual 

Werk naadloos met planning en model in 

één applicatie 

Creëer betere tenders, en dat veel sneller 

Zie de invloed in de 3D view wanneer u de 

Gantt chart bijwerkt 

 

 
 

Snel te leren met makkelijke navigatie 

    Maak eenvoudig uw projectplanning van uw 3D model 

    Volledig geïntegreerd in de bekende Powerproject interface 

      ‘Sleep en herplaats’ objecten tussen model en Gantt chart 

      Bekijk modellen van binnen en van buiten 

Splits schermen functie om eenvoudig te kunnen vergelijken 
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“ 
Het is zo makkelijk en 

eenvoudig om een 

4D visualisatie van het 

programma te genereren. 
Tim Huxtable, Senior Project Planner, 

Laing O’Rourke Construction ” 
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Meer informatie 

Voor informatie over licentievoorwaarden en offertes die aansluiten bij uw wensen, 

bel ons op +31 (0)318-210004 of email nl-info@elecosoft.com. 

 

 

 
 

Verbeter de samenwerking in teams 

    Deel views eenvoudig met de gratis viewer 

    Exporteer animaties naar video en toon een tijdlijn view 

van het bouwproces 

    Sla afbeeldingen op om elk bouwstadium duidelijk te 

laten zien 

    Houd iedereen up-to-date met één duidelijke view 

die gepland vergelijkt met de actuele status 

Spaar tijd en verbeter efficiency 

    Verminder het risico op menselijke fouten en versnel 

het link proces 

    Update planning en model eenvoudig wanneer het 

project voortschrijdt 

    Herken proces verbeteringen al voor u naar de 

locatie gaat 

 

 

Werk op de manier waarop u plant 

Splits 3D elementen in sub-secties om de bouwvolgorde beter weer 

te geven en gescheiden planning toe te staan. 

 
Link kosten voor 5D BIM 

Importeer kosten vanuit prognose software, zoals onze Bidcon 

applicatie. 

 
Toegang krijgen tot Powerproject BIM 

Powerproject BIM is een volledig geïntegreerde module van 

Powerproject. Bestaande gebruikers kunnen het toevoegen aan de 

huidige licenties en nieuwe gebruikers kunnen een gecombineerde 

licentie bestellen voor Powerproject en Powerproject BIM. 
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met hoe het je mogelijk 

maakt veranderingen live te 
demonstreren in een vergadering 

wat veel voordeel oplevert voor de 

“ 
Ik ben erg 
blij 

visualisatie van het 
bouwproces. 
Jonathon Stanton, 

InCo Projects ” 
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