Dé Software oplossing
gemaakt door dakdekkers …
voor dakdekkers !

www.cct-cbd.be

En u …
hoe doet ú dit ?
1. Ik kan toch mijn computer niet meenemen
naar de werf om mijn notebook te vervangen !
Bestaat er een passende oplossing ?
Op een PDA, een zakcomputer zo groot als een
portefeuille, neemt u met ROOF-IT de maten op, uw
bemerkingen, uw schetsen… en zelfs uw afspraken.
Zo eenvoudig als een blocnote of een agenda. Met
een optionele mini camera op de PDA kunnen
detailfoto’s van het dak genomen worden.

2. Kan ik tijd winnen door het vermijden van
moeilijke maten die soms zelfs overbodig zijn ?
Met ROOF-IT geïnstalleerd op de PDA of op een
gewone computer worden enkel de strikt
noodzakelijke maten gevraagd.
Vervolgens voegt u de verschillende dakelementen
toe, zoals dakkapellen, dakvensters, schoorstenen,
…

3. Hoe kan ik zeker zijn van de maten
opgenomen op de werf of vanaf tekening ?
Omdat alle afmetingen hertekend worden, kan
ROOF-IT de dakvlakken berekenen. Dadelijk zijn
een bovenaanzicht of een zicht in perspectief
beschikbaar om de juistheid van de opmeting te
controleren.

4. Op welke manier kan ik vermijden om de
meetstaat van een dak manueel uit te
rekenen en zo onjuiste benaderingen te
riskeren ?
ROOF-IT berekent automatisch de nauwkeurige
meetstaat van alle elementen van het dak :
oppervlaktes van dakschilden, lengten van
dakvoeten, nokken, kilgoten (slapers),
hoekkepers (noordbomen), zijranden…

5. Hoe de wetgeving respecteren op het vlak van
het veiligheidsplan (stellingen) ?
Selecteer de afmetingen van de stellingmodules, en
zonder enige bijkomende handeling tekent ROOF-IT
automatisch het veiligheidsplan.

6. Wat stelt de Confederatie Bouw Dak (CBD)
voor om de professioneel te helpen bij het
bepalen van al de uit te voeren taken op een
werf ?
Het CCT-CBD heeft een bibliotheek van taken
opgesteld voor ROOF-IT die de belangrijkste
werken in dakdekking samenbrengt. De
samenstelling van ieder van deze taken is
bestudeerd in functie van de benodigde middelen
voor het uitvoeren ervan. Voor iedere taak zijn
bovendien de risicodefinities opgenomen en de
preventiemaatregelen op gebied van veiligheid.

7. Bestaat er een mogelijkheid om technische
informatie of materiaalprijzen op te vragen
buiten de kantooruren ?
Die mogelijkheid bestaat nu: een centrale
gegevensbank die de gegevens bevat van de
belangrijkste fabrikanten en leveranciers van de
dakdekkerssector, is beschikbaar op de Internetsite
www.cct-cbd.be. U heeft toegang op ieder uur tot de
gezochte informatie : technische beschrijvingen,
foto’s, prijzen, … Deze gegevens zijn eveneens
exploiteerbaar via de prijzenbibliotheek van ROOFIT voor offertes.

8. Hoe kort op de bal spelen na prijsaanvragen
van (toekomstige) klanten ?
ROOF-IT exploiteert de gegevens uit de bibliotheek
van taken, of rechtstreeks uit de site www.cctcbd.be. Het volstaat om die gegevens te selecteren
die overeenkomen met de offerte en de
opgemaakte meetstaat te transfereren vanuit de
PDA of de computer. Er rest enkel nog de
verkoopprijs te bepalen in functie van de gewenste
marge vóór het afdrukken van de offerte.

9. Is het feit om zeer snel een offerte te
realiseren verenigbaar met het afleveren van een
volledig dossier, met behoud van de kwaliteit ?
ROOF-IT laat toe alle nodige documenten te
personaliseren, hetgeen bijdraagt aan het
bedrijfsimago.: prijsofferte, lastenboeken (met
technische schema’s en foto’s) definitie van risico’s
en preventiemaatregelen op gebied van veiligheid,
veiligheidsplan, bovenaanzicht met bemating en
perspectief van het dak …

10. Hoe kan ik in een oogopslag de situaties van
mijn werven controleren ?
Een gedetailleerde boordtabel laat op ieder ogenblik
toe om de werven financiëel meester te blijven t.o.v.
de gemaakte ramingen : vordering van de werken,
aftellen van de prestaties en het materiaalverbruik,
verkoopfacturen en beheer van openstaande
rekeningen.
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Een voorbeeld van integratie …
Het concept van ROOF-IT is het resultaat van de
ontwikkeling door intensieve samenwerking van de
Confederatie Bouw Dak en het softwarebedrijf
ADII SOFT nv/sa.

•

De software oplossing zelf is samengesteld
uit vier geïntegreerde modules :
-

Maatopname op PDA (zakcomputer) :
programma voor grafische meetstaten,
waarmee een volledige maatopname van
een bestaand dak kan gerealiseerd
worden, in het kader van een renovatie. Hij
tekent zelf het dak, en berekent
automatisch de meetstaat.

-

Meetstaat op PC : deze module biedt
dezelfde functies als de voorgaande, maar
levert een groter comfort in gebruik. Hij kan
onder andere automatisch het
veiligheidsplan afdrukken (stellingen)
inclusief de werfuitrusting.

-

Beheer van offertes : softwaremodule die
toelaat om snel een prijsofferte op te
maken op basis van de hoeveelheden
gemeten met één van de voorgaande
modules, of vrij ingebracht. Zij maakt
gebruik van een volledig personaliseerbare
gegevensbank die verbonden is met de
website van de Federatie.

-

Facturatie en werfopvolging :
vertrekkend van de « boordtabel » van alle
werven laat deze module o.a. het beheer
toe van de verkoopfacturen en de controle
van de materiaalverbruiken in vergelijking
met de geraamde hoeveelheden.

Het verenigt in een uniek schema de drie essentiële
componenten van een geïntegreerde oplossing, die
zich tot doel stelt om aan de dakdekkers concrete
antwoorden te bieden op de problemen waarmee zij
dagelijks geconfronteerd worden in hun
professionele activiteit. :
•

•

De website van de Confederatie Bouw Dak
www.cct-cbd.be , die toegankelijk is door alle
professionelen en ook door het grote publiek.
Hij heeft als opdracht de professionelen te
informeren omtrent wat leeft in de federatie,
technische en commerciële gegevens van de
verschillende producten te leveren en de
administratieve documenten ter beschikking te
stellen die verbonden zijn aan de uitvoering van
werven.
Hij herbergt een belangrijke databank, die de
gegevens omvat van alle artikelen van de
grootste fabrikanten en leveranciers van
materialen.
De fabrikanten van materialen zijn partner in
het project. Zij zelf verzekeren het ter
beschikking stellen en de bijwerkingen van de
artikels op de website. Dank zij hun verbintenis
aan het project ROOF-IT garanderen zij aan de
dakdekkers de toegang tot volledige informatie
die betrouwbaar is, en die permanent
bijgewerkt wordt.
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