CIVIEL
Van bestek tot oplevering
in één pakket

Dagelijkse details blijven glashelder

Interesse?

Of je nu een brug, een rotonde of een station bouwt, er moet veel uitgezocht en
berekend worden. Alles moet kloppen tot in de kleinste details. En dat is precies
waar CIVIEL voor zorgt. We helpen je om de dagelijkse details glashelder te maken
en tevens de grote lijnen in het oog te houden. In de complexe en gehaaste wereld
van de GWW is een fout snel gemaakt en de impact ervan groot. Met regelmatig
veranderende standaarden, veiligheidsvoorschriften en regelgeving is alle hulp
welkom.

Neem dan nu contact op
met Wendy van Ombergen:
wendy@bakkerspees.nl of
020-6381489

Alles in één of losse modules: jij bepaalt
CIVIEL is een krachtig softwarepakket dat alle essentiële handelingen uitvoert en
bijhoudt. Met CIVIEL doe je alles binnen één pakket. Vanuit RAW-Bestek ga je met
één druk op de knop naar onze andere modules zonder verlies van informatie.
Afhankelijk van je wensen zijn er de volgende modules:
•
Calculatie
•
RAW-Bestek
•
RAW-Administratie
•
V&G Plan

CIVIEL
Waarom CIVIEL?
Met CIVIEL werk je volgens de laatste standaarden (RAW 2015, UAV 2012). Dankzij de talloze rapportagefuncties heb je continu zicht op de financiële impact van projecten. Je kunt
op elk moment verder werken met eerder vastgelegde informatie. Of je nu in RAW-Bestek
of Calculatie werkt, de schermen en menu’s zien er steeds vertrouwd uit. Bij afwijkingen
kun je je planningen en calculaties altijd bijstellen. Alles wat nodig is voor het calculeren,
administreren en bestekken maken zit in één pakket. Met CIVIEL werk je lokaal of online.

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•

Ook niet RAW-conform werken met offertes of losse werkomschrijvingen
Office ‘look and feel’, herkenbaar en gebruiksvriendelijk
Koppeling met VISI
Persoonlijke benadering door onze deskundige servicedesk
Online hulpfile & stappenplannen
Alle updates en upgrades inbegrepen in het onderhoudscontract.
Koppeling met Word & Excel
Huur, koop en online mogelijk

Wie zijn wij?
Bakker&Spees is al meer dan 25 jaar een vertrouwde softwareleverancier voor de GWW.
Wij zorgen ervoor dat jij je bedrijf makkelijker, beter en met meer plezier runt. Grip op de
zaak: dat is in 4 woorden wat onze software je geeft.

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.

info@bakkerspees.nl
020 - 638 14 89

www.bakkerspees.nl

