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HVEM VI ER

Bluebeam, Inc. sine nyskapende teknologiske løsninger setter standarden for samarbeid og effektiv arbeidsflyt
for fagfolk innen arkitektur, ingeniørvirksomhet og bygg og anlegg over hele verden.
Siden 2002 har Bluebeam® utviklet smarte, enkle skrivebord-, mobil- og skybaserte løsninger for en papirløs
arbeidsflyt. Bluebeam Revu, vår prisvinnende digitale markerings- og samarbeidsløsning, har brukes av over
en million mennesker i over hundre land. Ved å benytte PDF muliggjør Revu en felles dataplattform som tillater
designere og yrkesutøvere innen bygg og anlegg å dele metadata, hyperkoblinger, bokmerker, bilder, vedlegg
og 3D-modellinformasjon nedstrøms. Som en del av hver brukerlisens på Revu kobler Bluebeam Studio
sammen prosjektpartnere over hele verden i sanntid, i samme sett med sentraliserte dokumenter, mens Revu
for Mac og iPad lar alle prosjektpartnerne dele, opprette og samarbeide på deres foretrukne plattform.
I anerkjennelse av en felles tro på åpne standarder og ekspanderende globale markeder sluttet Bluebeam
seg til Nemetschek Gruppen i 2014. Nemetschek SE, med hovedkontor i München i Tyskland, er en ledende
global programvareleverandør til AEC-bransjen (arkitektur, ingeniørvirksomhet og bygg og anlegg), med elleve
partnermerker som Vectorworks®, Graphisoft® Scia®, Maxon® og Data Design Systems®, som betjener over
to millioner brukere i over hundre land.
Bluebeam er stolt av å støtte kunder og forhandlere verden over, og for å bedre kunne møte lokale behov i et hurtig
voksende internasjonalt marked, har selskapet økt sitt globale nærvær ved å åpne sitt første kontor utenfor USA.
Bluebeam AB ligger i den svenske hovedstaden Stockholm, fungerer som europeisk hovedkontor og er hjemmet til
et team av ansatte med regional markedsekspertise som støtter kunder og forhandlere i Europa.
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TIDSLINJE
2002
Bluebeam lanserer sitt første produkt, Pushbutton PDF

2005
Bluebeam utgir Revu, den første markerings- og
redigeringsløsningen for design og bygg- og anleggsbransjen

2010
Bluebeam integrerer skybasert samarbeid og lagring direkte i
Revu med Bluebeam Studio

2014
Bluebeam inngår et samarbeid med Nemetschek-gruppen

2015
Bluebeam introduserer Studio API og forplikter seg dermed til
multiplattformintegrasjon

NØKKELTALL

1 Million

4 Billion

BLUEBEAM
REVU-BRUKERE

BLUEBEAM STUDIOTRANSAKSJONER

92%

800

AV USAS FREMSTE
ENTREPRENØRER* BRUKER
BLUEBEAM REVU

BLUEBEAM-BRUKERGRUPPEARRANGEMENTER

275+
FORHANDLERE OG
DISTRIBUTØRER I OVER
40 LAND

(*Blant de 50 største selskapene etter omsetning rapportert i 2016 av Engineering News-Record)

PRODUKTER
BLUEBEAM REVU
Bluebeam Revu er Bluebeams flaggskip for ende-til-ende digital arbeidsflyt og
samarbeidsløsning. Ved å kombinere kraftfull PDF-redigering, markering og
samarbeidsløsning med pålitelig filopprettelse lar Revu team koble seg til og samarbeide
gjennom hele prosjektets livssyklus.
BLUEBEAM REVU MAC
Bluebeam Revu Mac leverer styrken til Revus kjerneområder, som er PDF-redigering,
markering og samarbeidmuligheter, til Mac-baserte fagfolk, noe som gjør det mulig for alle
prosjektteam å strømlinjeforme arbeidsflytprosessene for å øke produktiviteten gjennom
prosjektets livssyklus.
REVU FOR IPAD
Revus mest populære markerings-, målings- og samarbeidsegenskaper er kun et klikk og
et sveip unna for fagfolk på anleggsområdet eller på farten. Revu iPad lar team bli med i
Bluebeam Studio for å samarbeide i det samme tegningssettet med partnere verden over
i sanntid.
BLUEBEAM STUDIO
Bluebeam Studio, som er inkludert i Revu, muliggjør dokumentbasert samarbeid i skyen.
Team kan styre prosjekter hvor som helst og når som helst ved å laste opp og dele et
ubegrenset antall PDF-filer i 2D og 3D eller et hvilket som helst annet format og deretter
samarbeide med partnere på de samme dokumentene i sanntid –uavhengig av Internetttilgang.
STUDIO PRIME
Abonnementsalternativet som leverer avansert administrativ funksjonalitet for ekstra
innsyn i organisasjonens Studio-aktivitet, med tilgang til integrering av eksterne
applikasjoner gjennom Studio API.
STUDIO ENTERPRISE
Det serverbaserte alternativet som lar organisasjonene avholde Studio-økter og
prosjekter bak deres egne brannmurer for å oppfylle sikkerhetsprotokollen.
BLUEBEAM VU (WINDOWS & MAC)
Interessenter i prosjektet som ikke bruker Revu, kan holde kontakten med Vu, et gratis
PDF-visningsprogram som er kompatibelt med Mac, PC og iPad. Alle kan enkelt kontrollere,
organisere og navigere i prosjektdokumenter og til og med bli med på samarbeidsøkter i
sanntid i Bluebeam Studio.

LEDELSE
Don Jacob, Interim Chief Executive Officer og Chief
Technology Officer
I løpet av sin karriere har Don Jacob ledet og utviklet
programvareløsninger for alt fra designere til rakettforskere. Don var en
av grunnleggerne av Bluebeam, leder nå produktutviklingen og har vært
konstituert administrerende direktør siden februar 2017.
Don er medlem av PDF Standard Committee (ISO 32000) og har holdt
foredrag om digital arbeidsflyt i design- og bygg- og anleggsbransjene
ved mange anledninger, som Construction Specifications Institute Show,
CONSTRUCT, FIATECH, the International Highway Engineering Exchange
Program (IHEEP) og BE Together: The Bentley User Conference.
Før Bluebeam var Don leder for e-handel ved PETsMART.com og var
ansatt ved NASA Jet Propulsion Laboratory som støtte for Product Data
Management System for maskinteknikkavdelingen. Han utviklet også
programvare for Deep Space Network, et globalt nettverkssystem som
fikk signaler fra utforskningsromfartøy i det fjerne verdensrommet.
Don har en bachelor i datavitenskap fra California State University,
Northridge og en MBA fra Pepperdine University.

Jon Elliott, COO
Jon Elliott sluttet seg til Bluebeams ledelsesteam i slutten av 2016
og tok med seg nesten to tiår med erfaring innen global drift, finans
og salgsledelse. Jon har arbeidet i maskinvare-, programvare- og
serviceselskaper som varierer i størrelse fra privateide selskaper verdt
USD 25 millioner til børsnoterte selskaper verdt USD 4 milliarder innen
media og underholdning og musikkinstrumentbransjen, inkludert
Avid, Line 6 og M-Audio. Jon er god til å bygge og lede team på høyt
ytelsesnivå og på tvers av geografi og funksjoner, og han har bidratt til
skalering og lederskapinnsats etter oppkjøp og gjennom andre typer
forretningslivssykluser.
Jon har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra University of La
Verne, en MBA fra Texas A&M Commerce og er en Certified Management
Accountant (CMA).

LEDELSE
Tracy Heverly, Chief Human Capital Officer
Tracy Heverly er ansvarlig for rekruttering, støtte, opplæring, arbeidsforhold,
organisatorisk strategi og Facility Management ved Bluebeam.
Tidligere hjalp Tracy, som sjef for HR ved Alliance Space Systems, selskapet
med å vokse fra 25 til 200 ansatte i løpet av fire år med kontorer i flere
delstater, støttet både en fusjon og et oppkjøp og implementerte praksis og
retningslinjer for å støtte det raskt voksende selskapet.
Tracy har en mastergrad i pedagogisk psykologi fra California State
University, Northridge, undervisningsakkreditering fra Cal Poly, San Luis
Obispo og en bachelorgrad i utdanning, med kommunikasjon som bifag,
fra University of La Verne.

Sasha Reed, VP for strategisk utvikling
Sasha Reed samhandler direkte med fagfolk innen design og bygg og anlegg
samt tekniske industriledere, slik at hun får en bedre forståelse av de langsiktige
målene til bransjen og derved kan understøtte Bluebeams teknologier.
Ved å trekke veksler på sine erfaringer innen AEC-bransjen (arkitektur,
ingeniørvirksomhet og bygg og anlegg) har Sasha holdt foredrag
på mange bransjearrangementer, blant annet American Institute of
Architects’ DesignDC Conference, Vision London, Digital Construction
Week og UK Construction Week og i tillegg på International Facility
Management Facility Fusion Conference. Sasha har også bidratt med
artikler til Construction Canada, Construction Business Owner og
Construction Executive magasiner, og hun er også forfatter for bloggen
Digital Com for Building Design + Construction magazine.
Før hun kom til Bluebeam, var Sasha prosjektleder for M3, en Herman
Miller-forhandler, der hun lærte om utfordringer design- og byggebransjen
står overfor, fra prosjektidé til ferdigstillelse.
Sasha studerte kommunikasjon og visuell kunst ved Hawaii Pacific University.

LEDELSE
Kristine Hopkins, VP for kundetjenester
Kristine Hopkins har over 12 års erfaring innen design og bygg og anlegg
ved å lede Bluebeams avdeling for kundetjenester. Kristine og teamet
hennes fokuserer på å bygge sterke partnerskap med AEC-selskaper
ved å tilby arbeidsflyt- og samarbeidsløsninger som strekker seg over
hele prosjektets livssyklus. Teamet er svært stolt av å tilby tekniske
tjenester som er best i klassen, og som fremmer samhandling mellom
innovatører og påvirkere i bransjen ved å koble kunder, studenter,
fakultet og lokale fagfolk gjennom Bluebeams felles arrangementer.
Før hun kom til Bluebeam, jobbet Kristine som boligdesigner og ledet
prosjekter fra konseptdesign til installasjon og ferdigstillelse.
Kristine holder for tiden på med en Executive MBA ved Kellogg
School of Management, Northwestern University og har en bachelor i
interiørdesign fra California State University, Sacramento.

Patrick Keller, VP for produktledelse
Patrick Keller leder Bluebeams team av produktsjefer, produktanalytikere og
tekniske forfattere. Patrick og teamet hans skaper Bluebeams produktkart og
definerer egenskapene til hver nye produktutgivelse. Produktledelsen sørger
for at beslutninger vedrørende produktenes egenskaper er kommunisert ved
en dyp forståelse av Bluebeams kunder og deres arbeidsflyt. Dette oppnår
den gjennom strategiske kunderelasjoner, arbeidsplassundersøkelser og
kontinuerlig innsamling av tilbakemeldinger fra sluttbrukere.
Før han kom til Bluebeam, var Patrick forbrukerproduktsjef for lydavdelingen
i Avid Technology, der han ledet utvidelsen av Avids merkevarer til å omfatte
forbrukerelektronikk.
Patrick har en bachelorgrad i studiokunst fra University of California i Santa Barbara.

LEDELSE
Kristine Willis, VP for markedsføring
Kristine Willis har over 20 år med erfaring fra bedrifts-, byrå- og
oppstartmarkedsføring ved å lede Bluebeams voksende team av
fagfolk innen markedsføring. Kristine leder strategisk utvikling,
suksessmåling og merkevareforvaltning, og i tillegg har hun
overoppsyn med Bluebeams integrerte markedsføringsteam, som
er f.eks. kreative, eksperimentelle, internasjonale, nettbaserte,
kommunikasjonsorienterte eller mediafokuserte.
Før Bluebeam hadde Kristine stillinger innen markedsføringsledelse hos
Sony Electronics, DDB Needham, OMD (tidligere Chiat/Day) og UV Skinz.
Kristine har en bachelor i økonomi og administrasjon, med vekt på
markedsføring, fra California Polytechnic State University, San Luis Obispo.

Aaron Courdry, VP for forhandlere
Aaron Courdry og kanaltjenesteteamet er ansvarlige for den
verdensomspennende distribusjonen av Bluebeams løsninger
gjennom et nettverk av forhandlere og distributører, og de leder
over 200 partnere i over 30 land. Som tidligere prosjektingeniør i
bygg- og anleggsbransjen har Aaron dyp forståelse av arbeidsflyten
innen arkitektur, ingeniørvirksomhet og bygg og anlegg, og han
har førstehåndskunnskap om hvordan organisasjoner vurderer og
investerer i teknologiske løsninger. Før Bluebeam jobbet Aaron for
McCarthy Building Companies Inc.
Aaron holder for øyeblikket på med en MBA fra University of Southern
California Marshall School of Business og har en sivilingeniørbachelor
fra California Polytechnic State University, San Luis Obispo.

LEDELSE
Jose Godinez, VP for programvareutvikling
Jose Godinez har mer enn 10 års erfaring med å tilby
kundeorienterte programvareløsninger. Som sjef for
programvareutvikling leder Jose Bluebeams team med
programvareingeniører, som designer prosesser og
produktinnovasjoner – kjerneområdene for Bluebeams løsninger.
Før han kom til Bluebeam, jobbet Jose for The Capital Group og Future
Concepts, der han bygget avanserte programvareapplikasjoner
for finansinstitusjoner med fokus på ledelse og gjenoppbygging
etter naturkatastrofer. Jose har også en bakgrunn innen bygg- og
anleggsledelse og bruker sin førstehåndskunnskap om bransjen til
utvikling av Bluebeams løsninger.
Jose har en bachelor i datavitenskap, med spesialisering innen
programvareutvikling og en master i datavitenskap fra California
State Polytechnic University, Pomona.

Christian Gren, Managing Director, Bluebeam AB
Christian Gren har over 10 års erfaring med salg av programvare og
forretningsutvikling ved å lede ekspansjonen av Bluebeams nærvær
i Europa. Han etablerte det europeiske hovedkvarteret gjennom
Bluebeam AB i 2010. Som administrerende direktør leder Christian de
mange teamene som hjelper til med å støtte, implementere og sørge for
teknologiske løsninger som er best i klassen for Bluebeams kunder.
Før han kom til Bluebeam, var Christian partner hos Nordic Distributor
for Autodesk. Christian har en bachelorgrad i datavitenskap fra Royal
Institute of Technology i Stockholm.
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