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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

Hoe ziet de
 Autodesk Construction Cloud eruit?

Vragen of overstappen?
We begrijpen dat dit in een ingrijpende wijziging kan 

zijn voor jouw organisatie. We doen er alles aan om een 

overgang, waar nodig, zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Dus heb je vragen? Stel ze ons gerust! Wil je weten wat 

het nieuwe ACC-platform voor jouw organisatie betekent 

of wil je overstappen van BIM360 Docs naar Autodesk 

Docs? We leggen je graag persoonlijk uit wat voor jouw 

bedrijf de veranderingen zijn en hoe je gebruik kunt 

maken van de nieuwe, oneindige mogelijkheden van de 

Autodesk Construction Cloud! Neem 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 projectpartners 

binnen een project. 

De centrale cloud- 

omgeving

Overstappen naar Autodesk Construction Cloud?

Wat verandert er voor jou?

Vooral voor gebruikers die nu gebruik maken 

van diverse BIM360-producten veranderen 

er een aantal zaken. Autodesk Docs, de 

gemeenschappelijke dataomgeving, wordt 

de basis voor samenwerken in de cloud. 

Gebruikers van de AEC Collection krijgen 

automatisch toegang tot Autodesk Docs, maar 

dat geldt niet voor huidige gebruikers van 

BIM360 Docs of andere BIM360-producten.

Verdwijnt BIM360 Docs?

Nee, het huidige cloudplatform BIM360 Docs blijft 

toegankelijk voor bestaande klanten. Klanten met 

BIM360 Docs, die ook toegang hebben tot Autodesk 

Docs, kunnen van beide platformen gebruik maken. 

Het is echter niet zo dat een klant met BIM360 Docs 

automatisch wordt gemigreerd naar Autodesk Docs. 

Voor toegang tot Autodesk Docs is een AEC collection 

of Autodesk Construction Cloud-abonnement op 

Build, BIM-Collaborate of Takeoff nodig.

BIM360 Design - Build - Coordinate

BIM360 Coordinate verdwijnt als los product en komt te 

vallen onder Autodesk Collaborate. BIM360 Design komt 

te vallen onder Autodesk Collaborate Pro. Gebruikers 

van BIM360 Design worden automatisch gemigreerd naar 

Autodesk Collaborate Pro, maar houden toegang tot beide 

platformen.

Tot slot verdwijnt BIM360 Build als los product en komt 

te vallen onder Autodesk Build. Heb je vragen over de 

migratie of overstap, neem dan contact met ons op!

Naast Autodesk Docs biedt de Autodesk Construc-

tion Cloud nog veel meer voordelen, zodat je in de 

gehele bouwfase van een project de volledige contro-

le hebt! We hebben een aantal belangrijke voordelen 

op een rij gezet!

Uitgebreide software voor samenwerking, 

modelverificatie en -coördinatie, issuemanagement en 

clash detectie. 

Deze cloudgebaseerde oplossing biedt de mogelijkheid 

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

automatiseren en kwantificeren vanuit één platform. 

Tools voor projectmanagement, om tijdens de bouw een 

project nauwlettend in de gaten te houden.

Bevat o.a. de software:

Plangrid

BIM360 Build

Dezelfde inhoud als BIM Collaborate, met extra 

Cloudsharing-functionaliteiten om samen te werken in 

o.a Revit, Civil 3D en Plant 3D.
 

Bevat o.a. de software:

BIM360 Design

Revit Worksharing
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