Bluebeam Revu
Mere end én million design- og byggefagfolk i hele verden bruger Bluebeam®
Revu® til at forbedre deres projekteffektivitet og samarbejde. Revu leverer
prisbelønnet teknologi til PDF-oprettelse, -redigering, -annotation og -samarbejde
til jeres arbejdsgange for design og byggeri. I bliver mere produktive ved at bruge
annotationsdata i hele projektets levetid og ved at strømline processer til at få
udført mere på kortere tid.
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Bluebeam Studio

Revu har stærke funktioner til dokumentstyring og samarbejde i realtid.
Studio-projekter giver jer én centraliseret placering til at opbevare dokumenter
– endda hele byggeprojekter – i skyen. Studio-sessioner gør det muligt at lade
projekthold gennemgå, annotere, ændre og opdatere de samme filer på samme
tid. Partnere over hele verden kan øjeblikkeligt komme i kontakt med hinanden
på det samme sæt af dokumenter.

Vælg den rette udgave til dig
Revu Standard

Revu CAD

Revu eXtreme

Den væsentlige løsning for
PDF markering, redigering
og samarbejde.

Løsningen til CAD-brugere,
der indeholder intelligente
udvidelsesmoduler til
oprettelse af PDF i 2D og 3D.

Den robuste løsning
til automatisering af
komplekse processer og
dokumentsamarbejde.

Vigtige funktioner
• PDF-annotation i 2D og 3D
• Annotationsliste
• Tool Chest
• Sets
• Opmålingsværktøjer
• Bluebeam Studio

Vigtige funktioner
Indeholder alle funktionerne
i Revu Standard samt:
• Plugins til PDF-filer i 2D
• Plugins til PDF-filer i 3D
• Batchoprettelse

Vigtige funktioner
Indeholder alle funktionerne
i Revu CAD og Standard
samt:
• Batch Link/Slip Sheet
• Mængdelink
• Automatisk
formularoprettelse
• Batch: Signering &
stempelBatch Sign & Seal

Bluebeam Revu

Skabt til vor tids design- og byggeprojekter.
Revu passer perfekt ind i dine eksisterende arbejdsgange og hjælper dig med at få adgang
til afgørende projektinformation mere effektivt – og få projekter fuldført hurtigere.

INTUITIV GRÆNSEFLADE

ENKEL NAVIGATION

De mest anvendte værktøjer og
kommandoer er lige ved hånden.

Forbedrede panelvisninger giver
dig mere plads til dokumenter og
tegninger.

STØRRE OVERBLIK

FÆRRE KLIK

Revus Studio-projekter gør det nu
muligt at få adgang til filer i flere
projekter på samme tid med en ny
brugerflade.

Nu kan du tilføje brugerdefinerede
tastaturgenveje, som du kan
eksportere og dele med dit
projekthold.

Licensmuligheder
Bluebeam Revu kan købes med en Perpetual Licence eller en Open Licence
med årsabonnement. Kontakt sales.dk@bluebeam.com for at få flere
oplysninger og priser.

©Copyright 2020 Bluebeam, Inc.

