
BLUEBEAM REVU®

Bluebeam Studio™
Funktioner för kraftfull dokumenthantering och samarbete i realtid finns inbyggt i Revu.

Studio-projekt ger dig en central plats att lagra dokument – till och med hela byggprojekt 
– i molnet. Och Studio-sessioner låter projektteamet granska, markera, modifiera och 
uppdatera samma filer samtidigt. På så sätt kan partner över hela världen ansluta sig direkt 
till samma uppsättning dokument.

Mer än en miljon yrkesverksamma inom byggbranschen över hela världen förlitar sig på 
Revu för att öka effektivitet och samarbete i sina projekt. 

Revu erbjuder prisbelönt teknik för att skapa, redigera, markera och samarbeta i PDF-filer, utformad 
för arbetsflöden inom design- och byggbranschen. Produktiviteten ökar när du drar nytta av 
markeringsdata under hela projektet och effektiviserar processer för att få mer gjort på kortare tid.

Design
Samgranskning

Byggnation
Materialberäkningar
Underlagsgranskning
Anslag av 
informationsförfrågan
Besiktningsprocess

AVSLUTNING
Projektöverlämning

Välj vilken version som passar dig bäst

REVU CAD
Lösningen för CAD-användare med 
smarta plugin-program för att skapa 
2D- och 3D-PDF:er.

Nyckelfunktioner

Omfattar alla funktioner i Revu Standard, 
plus:
 » Plugin-program för PDF-filer i 2D
 » Plugin-program för PDF-filer i 3D
 » Batchskapande
 » OMFATTAR ÄVEN: Bluebeam Studio

REVU EXTREME
Den stabila lösningen för 
automatisering av komplexa processer 
och dokumentsamarbete.

Nyckelfunktioner

Omfattar alla funktioner i Revu CAD och 
Standard, plus:
 » Batch Link/Slip Sheet
 » Quantity Link
 » Skapa formulär automatiskt
 » Batch: signera och stämpla
 » OMFATTAR ÄVEN: Bluebeam Studio

REVU STANDARD
Lösningen för intuitiv PDF-markering, 
redigering och samarbete.

Nyckelfunktioner

 » Markera PDF-filer i 2D och 3D
 » Markeringslista
 » Tool Chest
 » Set
 » Måttverktyg
 » OMFATTAR ÄVEN: Bluebeam Studio



Licensieringsalternativ
Bluebeam Revu kan köpas på Perpetual Licence eller som en Open Licence med 
årsabonnemang. Kontakta din återförsäljare för mer information och priser.

Bluebeam Revu 2018
Skapat för dagens design- och byggprojekt 

Revu 2018 passar sömlöst in i dina existerande arbetsflöden och hjälper dig få åtkomst till och 
dela kritisk projektinformation mer effektivt – och slutföra dina projekt snabbare.

INTUITIVT GRÄNSSNITT

Du kommer enkelt åt dina mest använda verktyg och 
kommandon.

ENKEL NAVIGERING

Förbättrade panelvyer ger dig mer utrymme för 
dokument och ritningar. 

BÄTTRE ÖVERSIKT

Revus Studio-projekt ger dig nu åtkomst till filer i flera 
projekt samtidigt med ett nytt användargränssnitt. 

FÄRRE KLICK

Nu kan du lägga till anpassade tangentbordsgenvägar 
som du kan exportera och dela med ditt projektteam.


