VISI
Zekerheid voor jou,
je project en je organisatie

Wat is VISI?

Interesse?

VISI van Bakker&Spees is hét online platform om projectinformatie uit te wisselen
en te communiceren volgens vastgestelde processen. Deelnemers van bouwprojecten communiceren intern en met externe partijen over formele zaken zoals
het contract (afspraken en wijzigingen), de planning, het ontwerp en de financiën.

Neem dan nu contact op
met ons:
sales@bakkerspees.nl of
020-6381489

Hoe werkt VISI?
De verantwoordelijkheden en taken van de betrokken partijen en projectleden zijn
vastgelegd in een contract. Op het contract zijn administratieve voorwaarden van
toepassing waarin is vastgelegd welke processen zich kunnen voordoen en uit
welke handelingen die bestaan. Deze spelregels zijn vertaald in VISI.

Voor welke projecten kan ik VISI gebruiken?
Het VISI-platform wordt gebruikt bij alle type bouwprojecten binnen de GWW en
B&U, klein en groot, bij realisatie en beheer en tijdens iedere fase van het project:
bij de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg. Verschillende contracten zijn vertaald naar VISI: traditionele contracten zoals Regie, UAV/RAW, Raamovereenkomsten en STABU (UAV2012) en geïntegreerde contracten zoals Design & Construct
en DBFM (UAV-GC). Deze projecten kunnen ook worden toegespitst op BIM.

VISI
Wat levert VISI op?
Zekerheid voor jou, je project en je organisatie. Die zekerheid krijg je doordat de software
zorgt voor:
Duidelijkheid
• Verantwoordelijkheden met bijbehorende rollen, taken en processen worden vastgelegd.

Inzicht
• Status en doorlooptijden van taken en documenten zijn inzichtelijk;
• Vanuit rapportages wordt direct inzicht verkregen in zaken die aandacht verdienen;
• Projectoverstijgende rapportages bieden overzicht over alle projecten heen.

Veiligheid
• Afspraken worden vastgelegd en zijn traceerbaar;
• Afspraken hebben een juridische status.

Tijdwinst
• VISI communiceert met andere software zoals CIVIEL, verschillende zaaksystemen, Systems Engineering systemen (Relatics) en documentmanagementsystemen (SharePoint);
• Automatische dossieropbouw tijdens het project zorgt ervoor dat voldaan kan worden aan
de Archiefwet.

Wie gebruikt VISI?
VISI wordt dagelijks gebruikt in honderden bouwprojecten door opdrachtgevers,
opdrachtnemers, adviesbureaus, ingenieursbureaus en toeleveranciers. Projectleden
hebben bijvoorbeeld de rol van directievoerder, contractmanager, projectleider, toezichthouder, adviseur of werkvoorbereider.

VISI is een verplichte open standaard
VISI staat op de lijst van verplichte open standaarden van Forum Standaardisatie (‘pas
toe of leg uit’) en is een norm van de Europese Commissie (CEN). De VISI-software van
Bakker&Spees heeft het meest recente VISI-keurmerk.

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

info@bakkerspees.nl
020 - 638 14 89

www.bakkerspees.nl

