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Hét unified platform van Autodesk

Met de Autodesk Construction Cloud (ACC) worden 

bedrijven gefaciliteerd om in de gehele lifecycle 

van een bouwproject in de cloud samen te werken. 

Samenwerken in de cloud binnen je bedrijf, maar 

ook met samenwerkingspartners, onderaannemers 

en leveranciers.  De basis van de ACC is een 

gemeenschappelijke dataomgeving: Autodesk Docs.

DESIGN PLAN BUILD OPERATE

Volledige controle in het gehele bouwproject en onderhoud!

Projectteams kunnen 
samenwerken en projec-
ten simpel coordineren, 
ongeacht hun rol, locatie 
of fase in het project. Dit 
zorgt voor minder fouten 
en betere communicatie. 

Om van ieder project 
een succes te maken is 
planning belangrijk. De 
ACC biedt hiervoor alle 
mogelijkheden en tools. 
Denk aan BIM-coördinatie, 
kostencalculaties en meer!

Waarom ACC?

LOCATIEONAFHAN-

KELIJK WERKEN
Met Autodesk Docs, de 

centrale cloud omgeving 

van de ACC, heb je altijd en 

overal toegang tot tools en 

bestanden. 

Autodesk Construction Cloud

De onderdelen van
 Autodesk Construction Cloud

Zet jij de stap naar de cloud?

We begeleiden jou graag in de stap naar het nieuwe 

ACC-platform en gebruik van Autodesk Docs. Mogen 

we jou persoonlijk uitleggen wat voor jou bedrijf de 

veranderingen zijn en hoe je gebruik kunt maken van 

de nieuwe, oneindige mogelijkheden van de Autodesk 

Construction Cloud? Neem dan contact met ons op!

 info@itannex.com  088 - 872 00 00

ALTIJD EN OVERAL

GRIP OP HET PROJECT
In iedere fase van een project 

voorziet de ACC in de juiste 

tools om samen te werken, 

het project onder controle te 

houden en altijd te werken 

met de juiste versie van 

bestanden.

KOSTEN DELEN DOOR 

SAMEN TE WERKEN
De ACC-abonnementen 

werken op basis van 

BYOS (Bring Your Own 

Subscription). Dat betekent 

dat een licentie wordt 

gekoppeld aan een unieke 

gebruiker. Zo deel je de kosten 

met alle projectpatrners 

binnen een project. 

De onderdelen van
Autodesk Construction Cloud
Autodesk Docs wordt standaard aangeboden bij alle 

abonnementen binnen de ACC, maar ook bij de AEC Col-

lection van Autodesk. Zo kun je nóg beter samenwerken 

in de cloud, met altijd de juiste software, bestanden en 

modellen! 

Je kunt kiezen uit 3 abonnementen op de ACC:

> Autodesk Build

Biedt tools voor projectmanagement om tijdens de bouw een project 

nauwlettend in de gaten te houden. 

> Autodesk Collaborate (Pro)

Uitgebreide software voor samenwerking, modelverificatie en -coördi-

natie, issuemanagement en clashdetectie.

> Autodesk Takeoff

Biedt de mogelijkheid om data uit 2D- en 3D-modellen te combineren, 

automatiseren en kwantificeren vanuit één platform. 

Borg kwaliteit en kosten 
in deze fase met de juiste 
tools. Door te werken in 
de cloud heeft zowel kan-
toor als bouwplaats altijd 
toegang en werk je met 
actuele bestanden.

Ook tijdens de beheer- en on-

derhoudsfase biedt de ACC jou 

mogelijkheden om werkzaam-

heden en kosten te plannen 

en managen. In de cloud kun 

je samenwerken met eigenaar, 

leverancier en onderaannemer.

De centrale cloud- 

omgeving

mailto:info%40itannex.com?subject=
https://itannex.com/contact

