Digitale tekeningen

------------------------------------------------------------------------------------------------------Digitaal tekenen – een presentatie voor slechts:
€ in overleg
Presentatie* op uw kantoor. Tijdsduur 1-2 uur.
U krijgt een aantal tekeningen op het scherm te zien in PDF en vanuit
het tekenprogramma Adobe Illustrator (.ai en .dwg).
* De presentatie verplicht u tot niets.
Tekenopdrachten en coaching in overleg.

* Inhoud van de presentatie
------------------------------------------------------------------------------------------------------Bouw- en projectplannen in diverse afmetingen (A0-A4)
Digitale levensduur.
Opslaan en teruglezen via PDF (Portable Document Format).
Afdrukken van A0 naar A3 of A4 (alleen als het nodig is).
Evacuatie/Vluchtplannen. (ten behoeve van BHV)
Tekeningensets (gebouw met verdiepingen)
Tekeningensets (vloer met diverse lagen (kabelgoten, aansluitingen, enzovoort)
Welke tekenprogramma's zijn er?
Tekeningen laten maken of zelf doen? (of zelf onderhouden)
Benodigdheden voor de presentatie:
Afhankelijk van het aantal deelnemers een extra beeldscherm of LCD-projector.
Overige in overleg.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijzen zijn exclusief btw, reis- en overige kosten in overleg.
leo@hooijmans-noordwijk.nl, telefoon +31 71 3619097, www.hetkantoorgebouw.nl

Digitaal tekenen, archiveren en terugzoeken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Het traditioneel afhandelen van tekenwerk kost bedrijven veel tijd en energie.
Digitaal tekenen is in de plaats gekomen van het tekenbord.
Veelal worden tekeningen op grootformaat afgedrukt en blijft het opbergen en terugzoeken
bij het oude. Het is nog even wen(n)en als het om kostenbesparende archivering gaat.
Met digitaal archiveren en terugzoeken kunt u meer besparen en tekeningen veilig stellen.
Veel medewerkers op kantoor ontberen de kennis van het goed digitaal opbergen.
Geef uzelf/uw medewerkers de kans voor een goede digitale start.
Uw voordelen:
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Digitale tekeningen zijn snel voorhanden. Waar ook ter wereld.
- In bouwprojecten desgewenst af te drukken op locatie. (grootte afhankelijk van printer)
- Digitale tekeningen zijn vanaf het scherm beter te lezen. (vooral de kleine lettertjes)
- Digitale tekeningen blijven op hun plek. (ook na het ‘uitlenen’.)
- Ze zijn beter beveiligd dan papieren, die vanuit een kast of bureau, zijn ‘in te neuzen’.
- Bij calamiteiten (brand, wateroverlast, inbraak) dmv een backup direct weer inzetbaar.
- Dure verhuisprojecten kunnen door ruimtebesparing uitgesteld en/of afgelast worden.
- Intern verhuizen en dure verhuisprojecten kunnen eenvoudiger worden uitgevoerd.
- Een opgeruimd kantoor geeft uw bedrijf een goede uitstraling.
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