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WAT IS IBIS CALCULEREN 
VOOR BOUW? Ibis Calculeren voor Bouw vereenvoudigt het calculatieproces. 

Je kunt met deze software namelijk snel kostenramingen en 
begrotingen maken in elke fase van een bouwproject. De software 
helpt je zowel bij het meten en uittrekken van alle hoeveelheden 
uit 2D-tekeningen en een 3D BIM, als het koppelen daarvan aan 
de calculatieregels. Met onze calculatiesoftware kun je op een 
professionele wijze elke projectaanvraag efficiënt ramen en begroten. 

Ibis Calculeren voor Bouw berekent 
ook snel de consequenties van 
wijzigingen en maakt het mogelijk
om informatie uit te wisselen met 
veelgebruikte administratiesoftware 
tijdens de uitvoering. Via een intuïtieve 
gebruikersinterface die je helpt geen 
kostenposten te vergeten. Verder kun je met de Ibis kostendatabase  
en de Ibis Artikelen Service snel referentiebegrotingen of basis-
bestanden opzetten en actueel houden, waarmee je veel tijd bespaart 
bij het calculeren van elk project.    

Bespaar tijd tijdens 
het calculeren 
van elk project



WAAROM 
IBIS CALCULEREN 
VOOR BOUW?

Ibis Calculeren voor Bouw 
helpt aannemers, bouwadviseurs, 
installateurs en opdrachtgevers

De bouwsector staat voor enorme uitdagingen: 
een groot woningtekort wegwerken, alle gebouwen 
verduurzamen en voldoen aan toenemende 
regelgeving, terwijl personeel steeds schaarser 
wordt. Gelukkig voegen wij met automatisering en 
digitalisering op een steeds slimmere wijze waarde 
toe, om alle bouwteampartners efficiënter te laten 
(samen)werken.  

Ibis Calculeren voor Bouw helpt aannemers, 
bouwadviseurs, installateurs en opdrachtgevers zowel 
eenvoudiger als sneller kostenramingen, -calculaties 
en -begrotingen te maken voor elk bouwproject. 
Met ondersteuning door marktconforme actuele 
kostenbestanden. Ontwikkeld met de modernste 
technologie en indien gewenst altijd en overal 
toegankelijk via de cloud. 



DE VOORDELEN 
VAN IBIS CALCULEREN 
VOOR BOUW

�Calculatietijd�
besparen

Ibis meten in 2D, 
Ibis meten in BIM, de 
Ibis kostendatabase, de 
projecten/offertespiegel 
en andere functies 
besparen uren aan 
calculatietijd per project. 

�Implementeren�
en�beheren

Ibis Calculeren voor Bouw 
is zowel eenvoudig op de 
eigen computer, in een 
bedrijfsnetwerk, als via de 
cloud te gebruiken en te 
beheren.

�I�bis�
Artikelen�
Service

Toegang tot de 
onafhankelijke database 
met ruim 250 assortimenten 
aan bouwproducten van 
IB the data company 
vereenvoudigt en versnelt 
het calculatieproces nog 
meer.

�Fouten�
voorkomen

Het logboek en functies 
van onze software, zoals 
de koppeling tussen 
meetstaten/uittrekstaten en 
begrotingsregels, helpen 
kostbare fouten 
te voorkomen.  

�Informatie�
hergebruiken

Begrotingen in Ibis 
Calculeren voor Bouw en 
IBIS-TRAD zijn uiteraard 
naadloos uitwisselbaar. 
Verder vereenvoudigt 
de CUF-standaard het 
uitwisselen van begrotingen 
met andere calculatie-, ERP- 
en projectadministratie-
software.

�Uniform�
professioneel�
calculeren

Ibis Calculeren voor 
Bouw helpt aannemers, 
installateurs, adviseurs 
en opdrachtgevers op een 
uniforme en professionele 
wijze projecten te 
calculeren, door processen 
te standaardiseren. 

�Integratie�
disciplines

Met Ibis Calculeren voor 
Bouw is het mogelijk 
om de kosten voor alle 
bouwwerken samen te 
voegen tot één begroting.



Ibis Calculeren 
voor Bouw 

Expert
Ibis Calculeren voor Bouw Expert is de meest 
uitgebreide versie van onze calculatiesoftware 
voor grote aannemers, kostenadviseurs en 
opdrachtgevers die veel seriematige bouw- 
projecten realiseren. Met de projecten-
functionaliteit kunnen zij namelijk makkelijk 
deelbegrotingen samenvoegen tot één over-
koepelende projectbegroting en de offertes van 
verschillende leveranciers vergelijken. Verder 
bevat de Expert-versie nog de MJOB-module 
en een kostenbestand onderhoud. Deze maken 
het mogelijk om op basis van alle bouwdelen, 
hoeveelheden en een onderhoudscode, een 
meerjarenonderhoudsbegroting voor de 
exploitatiefase op te stellen. 

Ibis Calculeren 
voor Bouw 

Start
Ibis Calculeren voor Bouw Start is complete 
calculatiesoftware voor kleine aannemers en 
zzp-ers. Met alle basisfuncties, meetstaten en 
Ibis Meten in 2D kun je snel de hoeveelheden 
in een project bepalen en daarmee nauwkeurig 
een prijsopgave maken voor je opdrachtgevers. 
Via het CUF-standaard zijn ook calculaties 
uit andere software te importeren en kun 
je informatie delen met de meest gangbare 
administratiesoftware in de bouw. Eenvoudig 
en veilig via mijn.ibis.nl in de cloud te gebruiken, 
of op je eigen computer. Wie na verloop van 
tijd meer dan drie licenties nodig heeft, groeit 
automatisch door naar Ibis Calculeren voor 
Bouw Pro.  

Ibis Calculeren 
voor Bouw 

Pro
Ibis Calculeren voor Bouw Pro bespaart 
aannemers en kostenadviseurs nog meer 
calculatietijd met behulp van de uitgebreide 
marktconforme Ibis kostendatabase en Ibis 
meten in BIM. Omdat je met onze software zowel 
traditioneel als volgens de elementenmethode 
kunt begroten, maakt de extra meten in BIM- 
functionaliteit in deze versie het ook mogelijk om 
5D-calculeren binnen een project of het gehele 
bedrijf te implementeren. Aannemers die met 
een BIM werken ervaren dat Ibis Calculeren voor 
Bouw Pro zowel veel tijd bespaart als kostbare 
fouten helpt te voorkomen. Zeker wanneer je als 
ontwikkelende aannemer de gebruikte codering 
al vanaf de ontwerpfase kunt bepalen. 

“Ibis Calculeren voor Bouw is voor mij gebruiksvriendelijke software, waarmee ik op een professionele 
wijze onze dienstverlening kan invullen. De software bevat uitgebreide en al tientallen jaren bewezen 
calculatiefuncties, in vergelijking met andere programma’s en zelf samengestelde Excel-sheets.” 

Cees�Oosterom, eigenaar van OSB projectadvies



Ibis Calculeren 
voor Bouw 

Start
Kosten per licentie:

Eénmalige kosten  €�1.489
Per maand   €�6250

Start�met�calculeren
• Basis calculatiefunctionaliteiten
• Meetstaten
• CUF (Calculatie Uitwissel Formaat)
• Ibis meten in 2D 
 (PDF hoeveelheden uittrekken) 

Ibis Calculeren 
voor Bouw 

Expert
Kosten per licentie:

Eénmalige kosten  €��2.606
Per maand   €�109

Ontwikkel�je�tot�expert
• Basis calculatiefunctionaliteiten
• Meetstaten
• CUF (Calculatie Uitwissel Formaat) 
• Ibis meten in 2D 
 (PDF hoeveelheden uittrekken) 
• Ibis meten in BIM
• Ibis kostendatabase
• Projecten en offertevergelijk
• Meerjarenonderhoudsbegroting

Ibis Calculeren 
voor Bouw 

Pro
Kosten per licentie:

Eénmalige kosten  €�1.86150

Per maand   €�78

Pak�elk�project�professioneel�aan
• Basis calculatiefunctionaliteiten
• Meetstaten
• CUF (Calculatie Uitwissel Formaat) 
• Ibis meten in 2D 
 (PDF hoeveelheden uittrekken) 
• Ibis meten in BIM
• Ibis kostendatabase

MEEST 
GEKOZEN

Probeer�nuProbeer�nu Probeer�nu

https://www.ibis.nl/producten/calculeren-en-kostenraming/bouw?hsLang=nlhttps://www.ibis.nl/producten/calculeren-en-kostenraming/bouw?hsLang=nl#bundles
https://www.ibis.nl/producten/calculeren-en-kostenraming/bouw?hsLang=nl#bundles
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Zelf�installeren,�of�
kiezen�voor�hosting?�

Als je met Ibis Calculeren voor Bouw gaat 
werken, kun je ervoor kiezen om deze op 
je eigen werkplek of het bedrijfsnetwerk 
te installeren, of onze hostingservice te 
benutten. Bij hosting is onze software altijd en 
overal vanaf elk apparaat toegankelijk, via de 
zwaar beveiligde Microsoft Azure-omgeving. 

“Met Ibis Calculeren voor Bouw kunnen wij nu 
sneller en nauwkeuriger calculeren, maar ook 
eenvoudiger begrotingen inlezen in Afas, voor 
onze projectbewaking en nacalculatie.” 

Ronn�Blijleven
hoofd bedrijfsbureau bij BIK bouw

GEBRUIKSVRIENDELIJKE 
SOFTWARE VOOR 
DE BOUW, INFRA
EN VASTGOED

Ibis software wordt door veel aannemers in de bouw en infra, adviseurs, 
installateurs, leveranciers, opdrachtgevers en vastgoedbeheerders 
gebruikt voor het specificeren, calculeren, organiseren en samenwerken 
in projecten. Als je klanten vraagt waarom ze met onze software werken 
zijn er twee belangrijke redenen: de eenvoudig te gebruiken en complete 
functionaliteit voor het automatiseren en digitaliseren van dagelijkse 
werkzaamheden. Maar ook het feit dat ze veel bedrijven tegenkomen die 
al met onze software werken, omdat Brink in 50 jaar de marktleidende 
leverancier is geworden. 



“Met Ibis Calculeren voor Bouw hebben 
wij een solide basis gelegd voor de verdere 
groei van onze projectenafdeling. Het is 
gebruiksvriendelijke software die zowel 
 op het eigen netwerk als via de cloud te 
 gebruiken is. De interface is net zo 
intuïtief als Microsoft-software en 
begrotingen zijn makkelijk uitwisselbaar.” 

John�Peeters
manager bedrijfsbureau bij Jansen Huybregts

MEER INFORMATIE?

Alexander�Lassche

 06 53 209 581

Wil je meer weten over de voordelen van Ibis Calculeren voor Bouw? 
Kijk dan op ibis.nl/bouw of neem contact op met één van onze accountmanagers:

Yasper�Kuiper

 06 83 039 603

���� a.lassche@brink.nl � y.kuiper@brink.nl
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