Controle over uw tekeningen
U wilt controle hebben over uw tekeningen. Niet alleen
omdat u moet voldoen aan eisen op het gebied van brand
veiligheid, NEN 2580 of NEN 3140, maar ook omdat u bij
storingen of gewenste aanpassingen snel inzage wil
hebben in uw actuele gegevens. Lang zoeken naar infor
matie kost immers veel manuren en kan snel handelen in
de weg staan.
Verebus biedt u een proces waarin tekeningen op een
effectieve, gestructureerde en gecontroleerde manier
beheerd kunnen worden, zowel in de exploitatiefase als de
projectfase.
Verebus kan u de volledige zorg voor het actueel houden van
tekeningen en bijbehorende documenten uit handen nemen.
Wij overleggen met u aan welke eisen systeem en tekeningen
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moeten voldoen, wie tot welke informatie toegang krijgt en tot
welk detailniveau de informatie inzichtelijk moet zijn.
Wij kunnen uw uitgangsbestanden controleren of de ‘As Built’
situatie opnemen en adviseren welke beheerstructuur voor uw
situatie het meest van toepassing is. Als alle tekeningen op
orde zijn, zorgen we dat het systeem up to date blijft. Via een
portal heeft u de meest actuele bestanden beschikbaar op
het moment dat er een storing verholpen moet worden of er
sprake is van een wijziging/uitbreiding. Indien gewenst kunnen
de partijen die aan de installaties werken, de tekeningen ook
digitaal voorzien van commentaar en wijzigingen. Verebus
zorgt vervolgens dat alle revisies volgens uw voorschriften
verwerkt worden. Uiteraard worden de links ook aangepast.
Zo kunt u de volgende keer direct beschikken over de actuele
informatie.
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In bovenstaande procesﬂow staat voor verschillende situaties aangegeven op
welk moment informatie opgevraagd kan worden, wanneer de aanpassingen
worden doorgevoerd en wanneer de aangepaste bestanden worden geupload. Ons
specialisme ligt op elektrotechnische, werktuigbouwkundige en space planning
tekeningen. Doel is dat u altijd kunt beschikken over actueel oproepbare en
volledige informatie. Verebus zorgt voor borging van het vereiste kwaliteitsniveau
binnen uw wijzigingsprocessen.

• U heeft te allen tijde zelf de controle
over uw proces en tekeningen
• Uw ‘As Built’ tekeningen zijn
gegarandeerd beschikbaar via een
webomgeving
• U hoeft geen extra kosten te maken
omdat uw informatie up-to-date is
• U kunt ﬂexibeler werken doordat een
snellere doorlooptijd mogelijk is
• Uw database is beveiligd met een
autorisatiestructuur
• U kunt autoriseren op disciplineniveau
• Uw informatie is eenduidig en u
bent onafhankelijk van uw onderhoudspartner

Verebus Engineering BV is een
middelgroot ingenieurs- en
adviesbureau met opdrachtgevers
binnen de marktsegmenten
Defensie, (Rail)infrastructuur,
Marine & Offshore, Luchtvaart,
Energiesector en Utiliteit.
Ons werk varieert van advies,
ontwerp en engineering tot en met
opzet en beheer van uw technische
documentatie, alsmede training en
opleiding van uw mensen. Bij ons
kunt u terecht in alle fasen van de
levenscyclus van uw systemen en
installaties. Wij zijn onafhankelijk
en werken waar nodig samen
met complementaire partners op
projectbasis, afgestemd op uw
behoefte.
Verebus Engineering
Handelskade 49
2288 BA Rijswijk
Postbus 1045
2280 CA Rijswijk
T +31 (0)70 352 82 00
www.verebus.nl

Linking knowledge to people’s use

11_VE_Leaflet_Controle_Tekeningen.indd 2

Member of TÜV Nord Group

15-3-11 11:05

