PRODUCTBLAD

TEKENINGBEHEER

De technische installaties van een gebouw
moeten niet alleen uitstekend worden
ontworpen en deskundig worden aangelegd.
Systematisch onderhoud tijdens de lange
levenscyclus is eveneens van groot belang voor
zowel de installaties als het gebouw zelf.

Tekeningbeheer
Het beheer dat Prime Advice voor u kan uitvoeren is breder dan uitsluitend tekeningen en kan alle digitale gebouwinformatie omvatten.
Uitgangspunt voor alle te beheren gebouwinformatie is de afweging
van enerzijds nut en noodzaak en anderzijds kosten.

Dit alles vraagt om professionele planning en
advies met betrekking tot ontwerp, realisatie,
beheer, monitoring, inspectie en bijvoorbeeld
energiemanagement. Al deze diensten biedt
Prime Advice u aan. Daarnaast voorziet Prime
Advice in efficiënte beheertools en web-based
applicaties om haar opdrachtgevers zoveel
mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen
in het uitvoeren van verplichte beheertaken.
Referenties
Onze werkzaamheden voeren wij onder
andere uit voor:
• Overheidsdiensten, zoals de Rijksgebouwendienst, ministeries,
gemeenten, Rijkswaterstaat.
• Projectontwikkelaars.

Goed beheer begint met de keuze voor de juiste software en een
effectieve implementatie daarvan. Ook moeten er CAD-handboeken
en protocollen opgesteld worden. Bij al deze zaken adviseert Prime
Advice haar opdrachtgevers.
Prime Advice verzorgt inname en distributie van bestanden en bewaakt
de kwaliteit van aangeleverde informatie.
De door Prime Advice beheerde informatie wordt door middel van een
webapplicatie ontsloten voor opdrachtgevers en eventueel door de
opdrachtgever aangewezen derden.
Ook kan Prime Advice revisie opnemen, revisiegegevens verwerken en
hardcopy tekeningen digitaliseren.

• Banken en verzekeraars.
• Onderwijsinstellingen, van basisscholen
tot universiteiten.
• Zorginstellingen, zoals verpleeg-,
verzorgings- en ziekenhuizen.
• Nationale en internationale

Vragen?
Heeft u nog vragen over adviesdiensten van Prime Advice op het gebied
van tekeningbeheer? Of heeft u vragen over andere adviesdiensten van
Prime Advice? Neemt u gerust contact met ons op.

ondernemingen.
• Woningbouwcorporaties.

Algemeen:
info@primeadvice.nl
www.primeadvice.nl

Adressen:
Palladiostraat 11
3066 AH ROTTERDAM
Tel.: 085 105 00 20

Koestraat 45A
5688 AG OIRSCHOT
Tel.: 085 105 00 21

Pythagoraslaan 101
3584 BB UTRECHT
Tel.: 085 105 00 22

