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Dankzij referentie- en gegevensbestanden, zoals kostprijs-
gegevens van derden, kunt u snel en nauwkeurig zowel 
eenvoudige ramingen als zeer uitgebreide begrotingen 
opstellen. GwwCalc is een krachtig programma en door 
zijn flexibiliteit gemakkelijk naar uw persoonlijke wensen 
in te stellen. Het leest RSX- en ZSX-bestanden in waaruit u 
snel een calculatie op kunt bouwen. GwwCalc is onderdeel 
van de GwwBundel en kan geïntegreerd met GwwBestek 
werken.

Ramen en begroten met en zonder RAW 

GwwCalc
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GwwCalc

Snelle opbouw
De kwaliteit van GwwCalc wordt mede bepaald door de eenvoudige wijze waarop begrotingsposten, 
deelposten en productiemiddelen in een calculatie kunnen worden opgenomen. Een calculatie kan 
opgebouwd zijn op basis van een RAW-bestek, maar u kunt ook gebruik maken van eerder gemaakte 
calculaties of toevoegen vanuit een bibliotheek met standaard elementen, al dan niet onderbouwd met 
productiemiddelen. U kunt de calculatie ook handmatig opbouwen. Uiteraard is een combinatie van deze 
methodes ook te gebruiken. 

Het is mogelijk de calculaties met productiemiddelen te onderbouwen. Deze productiemiddelen kunt 
u zelf in de basisbestanden invoeren, wissen en muteren. Gebruik maken van bestanden van derden 
kan ook. We leveren door productiemiddelen- en elementenbestanden een gebruiksklaar begrotings- 
of calculatiesysteem op. 

Voordelen
• Integratie tussen bestek en calculatie
• Overzichtelijke zoekstructuur
• Integratie met Microsoft Office
• Eenvoudig en flexibel
• Ongelimiteerd aantal niveaus mogelijk in een niet-RAW begroting
• Altijd volledig overzicht
• Bewerkingsscherm zelf door de gebruiker te bepalen
• Keuzevrijheid in het opmaken van de afdrukrapporten
• Alle uitwisselingsformaten, waaronder ZSU, RSU, RSX, ZSX beschikbaar

Functionaliteit
• Wegingsfactoren op zowel kostprijs als productie beschikbaar
• Gebruik en doorrekenen van alternatieven
• Begrotingsposten uitsplitsen in deelposten
• Begrotingstotalen lopen op de voorgrond mee
• Gebruik kostenbibliotheken van Archidat en BIM Media
• Inschrijfstaat direct zichtbaar in de begroting
• Percentage regels op alle niveaus mogelijk om onvoorziene kosten te calculeren
• Dekkingspost beschikbaar om opslagen over tarieven inzichtelijk te maken
• Geïntegreerde Algemene bladen met behulp van Microsoft Word
• Hoeveelheden uitrekenen door middel van een geïntegreerde Microsoft Excel uittrekstaat
• Alle relevante documenten opgeslagen in uw project

Ibis 
Het Integraal Bouw Informatie Systeem - ibis, is de naam van onze software, ontwikkeld voor alle 
betrokkenen bij bouw- en GWW-projecten, door bouwkundigen, civiel technici en IT-ers van Brink Groep. 
Ter ondersteuning van de totale levenscyclus van elk type gebouw, kunstwerk of infrastructuurtracé. 
Ibis is open en daardoor eenvoudig te integreren met andere ontwerp-, administratie- of ERP-software.
Ibis software wordt al ruim 30 jaar gebruikt door architecten, adviseurs, aannemers, bouwbedrijven, 
overheden, projectontwikkelaars en woningcorporaties. Zij ramen, calculeren, begroten, plannen en 
administreren daar dagelijks hun bouw- en infrastructuurprojecten mee. Verder wordt ibis door steeds 
meer vastgoedbeheerders gebruikt voor het begroten en plannen van het meerjarenonderhoud (MJOP).

Bent u werkzaam in de bouw, GWW of bezig met vastgoedbeheer? Dan maakt ibis software uw 
dagelijkse werk aanzienlijk eenvoudiger. Als u meer wilt weten over de toepasbaarheid en voordelen 
van de ibis software voor uw organisatie, kunt u hier alle productinformatie en klantervaringen vinden. 


