
Een frisse blik op calculeren
Of je nu Life Cycle Costing analyses maakt, een meerjareninvesteringsbudget 

opstelt, een eis uitrekent voor een UAV-GC-aanbesteding of gewoon een offerte 

met werkzaamheden en een prijs opstelt: CALC is geschikt voor elke berekening. 

Calculeer op basis van krachtige sjablonen die op elk type calculatie aansluiten. 

Stel eigen sjablonen op, die passen bij jouw organisatie. Niet meer schakelen tus-

sen meerdere pakketten, maar voortaan snel en accuraat begroten in één pakket. 

Dat levert direct een helder inzicht, creëert overzicht en bespaart tijd.

Overzicht creëren
Als calculator werk je met veel informatie tegelijk, daardoor is het soms lastig om 

in één oogopslag alle informatie beschikbaar te hebben. In CALC tonen we alle 

relevante informatie die je nodig hebt gelijk op het scherm. Of het nu de technische 

omschrijving is, de inzet van personeel of materieel, producties of normen; alles 

is direct toegankelijk en bewerkbaar in hetzelfde venster. Daarnaast heb je door 

middel van de krachtige rapportagetool oneindig veel rapportagemogelijkheden.

Zelf instellen en aanpassen
Wil je de tarievenlijst direct in beeld, je offertebrief of juist een kostensamenvatting? 

Als gebruiker kun je je gehele scherm naar wens aanpassen. We kunnen je ook 

helpen om CALC zo in te richten dat je je eigen organisatiespecifieke informatie 

altijd inzichtelijk hebt.

Interesse? 
Neem dan nu contact op 

met het team van CALC 

sales@bakkerspees.nl of 

020-6381489

Grip op kosten met CALC
Tot op de cent nauwkeurig 

CALC 



info@bakkerspees.nl

020 - 638 14 89

www.bakkerspees.nl

Calculeren op elk niveau 
Werk je met calculaties die veel detaillering vragen? De calculatiestructuur in CALC kan 

worden opgebouwd tot onbeperkte diepte. Het is mogelijk tot op elk niveau de onderbou-

wing zichtbaar te maken. Op die manier kun je op elk gewenst detail calculeren zonder het 

overzicht te verliezen.

Up-to-date databibliotheek
Voor al je calculaties wil je gebruik kunnen maken van een databibliotheek waar je al je kos-

tenbestanden in zet. CALC levert hiervoor een krachtige databibliotheek waarmee je snel 

je bronbestanden organisatiespecifiek inricht. Dit kunnen leverancierslijsten, inkooplijsten, 

prijsafspraken en (raam)contracten zijn. Deze zijn verder uit te breiden met productie- 

normen door middel van werkpakketten, constructies of profielen. 

Alle voordelen op een rij
• Standaardsjablonen gebruiken of eigen sjablonen maken;

• Calculeren op elk gewenst niveau;

• Centrale geïntegreerde databibliotheek (Stamgegevens);

• In één oogopslag een totaaloverzicht van kostentype, kostensoort en werksoort;

• Overzichtelijke in- en externe rapportages; 

• Gebruiksvriendelijke en intuïtieve lay-out;

• Opmaakmogelijkheden: toevoegen van eigen lettertype, afbeeldingen en tabellen;

• Meertalig:  Nederlands, Engels of Duits;

• Online kennisbank met helpartikelen, stappenplannen en handige uitlegfilmpjes.

Wat bieden wij?
Ons team van enthousiaste en ervaren mensen denkt met je mee voor de beste oplossing.

Iedereen kan vertrouwen op onze expertise en altijd terecht voor persoonlijk en deskundig 

advies. Zo past de software naadloos in je organisatie en kun je meteen aan de slag. Met 

onze ervaring bij uiteenlopende klanten zijn we de marktontwikkelingen steeds een stap 

voor. Of het nu gaat om aanbesteding, voorbereiding, uitvoering of onderhoud; meer dan 

900 organisaties in de GWW en Bouw maken gebruik van onze producten en diensten.
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