FILE2SHARE Repro winnaar van voor De Nederlandse Bouwprijs 2005
in de categorie Dienstverlening & Communicatie.

FILE2SHARE Repro is een innovatieve dienst, die voorziet in een
traditionele wens.
Hoe dikwijls komt het niet voor dat een verbouwing later klaar is
dan gepland? Of een nieuwbouwpand later wordt opgeleverd dan
afgesproken? In veel gevallen vormt gebrekkige communicatie tussen
architecten, aannemers, adviseurs en projectmanagers het
struikelblok. Dit veroorzaakt irritatie, tijdverlies en
budgetoverschrijdingen. Naar schatting gaat vijf tot tien procent
van de waarde aan bouwproductie verloren door zogenoemde faalkosten.
Om de communicatie en dus samenwerking binnen de bouw te verbeteren
en daarmee vermijdbare kosten terug te dringen heeft FILE2SHARE
producten ontwikkeld, die doelmatig en praktisch zijn.
Uitgangspunt hierbij is, dat alle informatie die binnen een
bouwproject uitgewisseld wordt, centraal wordt opgeslagen en via het
internet toegankelijk is.

Hoewel digitale document uitwisseling via het internet een grote
vlucht neemt is, is de afdruk op papier niet weg te denken.
Daarom heeft FILE2SHARE een online print- en plotoplossing
ontwikkeld: FILE2SHARE Repro.
Niet eerder is er een speciaal voor de bouw ontwikkelde internet
printservice aangeboden met een bezorgingsgebied van landelijke
omvang.
FILE2SHARE Repro is een printservice, waarbij de gebruiker zelf
bepaalt op welke plaats de prints worden gemaakt. Wil een aannemer
in bijvoorbeeld Maastricht een tekening hebben van een
architectenbureau uit Amsterdam…geen probleem.
FILE2SHARE Repro beschikt over een netwerk van printshops die het
mogelijk maakt zo dicht mogelijk bij de geadresseerde(n) te printen
(volgens het distribute-first-then-print principe).
Van opdrachtgever tot onderaannemer, iedereen kan zelf op elk
gewenst tijdstip en op ieder formaat (van A4 tot A0) printopdrachten
plaatsen. Of het nu om bestekken gaat of plattegronden, of het nu in
kleur is of zwart/wit.
Ook de status van de opdracht is te volgen via internet en de
beschikbare overzichten van uitgevoerde opdrachten geeft een
controle mogelijkheid op de facturatie.
Nooit meer zoeken, sorteren, frankeren, posten en wachten.
FILE2SHARE Repro, de digitale printservice door heel Nederland:
snel, goedkoop en makkelijk.

Overige producten en diensten van FILE2SHARE:
De FILE2SHARE Verkenner is een online communicatie-,
bestandsuitwisselings en archiveringssysteem, gebaseerd op de
Windows Verkenner layout. De herkenbaarheid en functies zijn
volledig afgestemd op de behoeften van alle partijen in de bouw.
Afhankelijk van de bevoegdheid van deelnemers kunnen zij
bijvoorbeeld tekeningen, bestekken, calculaties en foto’s
uitwisselen. Ook kunnen via de FILE2SHARE Verkenner documenten
geraadpleegd worden, deze van commentaar worden voorzien of bewerkt
worden in alle voorkomende bestandsformaten. Bovendien is een
logboek toegevoegd, zodat een gebruiker steeds kan nagaan wie wat
heeft gedaan en gekregen. Uiteraard is er gedacht aan strikt vesieen statusbeheer.
De FILE2SHARE Manager stelt de bouw in staat de overdracht
van documenten in projecten te organiseren en te beheren. Dit wordt
gerealiseerd door op eenvoudige wijze taken, tijden en relaties aan
documenten in de FILE2SHARE Verkenner toe te kennen. Hiermee komt
vast te liggen welke route documenten langs de diverse bouwpartijen
dient af te leggen, inclusief beschikbare doorlooptijden.
De Manager schept helderheid in taken en
verantwoordelijkheden van de bouwpartners. Het kritieke pad wordt
inzichtelijk gemaakt en ook waar in het proces een dreigende
vertraging optreedt. Met de FILE2SHARE Manager kunnen
bouwprocessen daadwerkelijk op effectieve en transparante wijze
bestuurd en beheerst worden.
FILE2SHARE is onafhankelijk en marktleider in Nederland. FILE2SHARE
biedt actieve ondersteuning aan haar gebruikers voor probleemloze
toepassing van haar producten in bouwprojecten.
Producten worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met toonaangevende
partijen in de bouw. Extra aandacht wordt besteed aan
gebruiksvriendelijkheid en eenvoud: alleen die functionaliteit wordt
geboden, waaraan in de bouw behoefte is.
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