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tp DOCS: Overal toegang tot uw projectdocumenten

Gedurende een project worden honderden, 
soms zelfs duizenden documenten 
en tekeningen gemaakt, gewijzigd, 
goedgekeurd en verspreid. Het beheren     
van deze informatiestroom kan al een 
enorme uitdaging zijn, maar vaak hebben 
de mensen op de bouwplaats in het geheel 
geen toegang tot deze, voor  hen zo 
essentiële documentatie. 

Functionaliteiten van tp DOCS
✓ Toegang tot alle documenten en tekeningen van de 
     verschillende tpCDE-projecten via één applicatie

✓ Bekijk pdf’s, afbeeldingen en overige  
     documenten direct op uw mobiel

✓ U kunt uw documenten tot in detail bekijken

✓ Doorzoek uw documenten met behulp van  
     van verschillende zoekcriteria

✓ Browse door de volledige lijst van documenten

✓ Verberg, verplaatst en pas de kolommen van de 
     documentenlijst naar wens aan 
✓ Vervang bestaande documenten door de meest 
     recente versies d.m.v.  synchronisatie met tpCDE 

✓ Deel U bestanden rechtstreeks vanuit de app 
     met programma’s zoals e-mail en messenger 

✓ Sla de bestanden van de app lokaal op uw apparaat

Informatie die ervoor moet zorgen dat projecten conform 
planning en contractuele verplichtingen worden opgeleverd.

thinkproject biedt met tpCDE niet alleen effectieve oplossingen voor het 
beheren van documenten en werktekeningen, maar geeft met deze mobiele 
applicatie voor tablets en smartphones, tp DOCS, de hoofdaannemers, 
opzichters en onderaannemers op de bouwlocatie ook toegang tot alle 
relevante documentatie zoals opgeslagen in tpCDE.



Voordelen voor projectleden die op locatie werken
• De krachtige functionaliteit, waar tpCDE om bekend staat, geeft ook op locatie zonder 
internetverbinding toegang tot belangrijke documenten terwijl ze nog worden doorzocht

• Door de automatische versie-updates (zodra u online bent) middels synchronisatie met 
tpCDE  bent u ervan verzekerd dat altijd met de meest recente informatie wordt gewerkt

• De intuïtieve werking van deze app maakt het ook een handige tool voor incidentele 
tpCDE-gebruikers

Goed om te weten
Voor de beste ervaring raden we het gebruik van deze app op een tablet aan, maar ook 
gebruik op een smartphone is mogelijk.
Om tp DOCS op locatie te gebruiken, moet deze zijn aangesloten op een tpCDE-oplossing 
voor beheer van documenten of tekeningen. Mogelijke use cases zijn:

• Drawing Management

• Technical Document Management

• Commercial Document Management

tp DOCS is beschikbaar voor iOS in de volgende talen:

• Engels     • Duits     • Spaans     • Frans     • Pool     • Nederlands
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Over ons

thinkproject is wereldwijd toonaangevend op het gebied van construction intelligence. 
Onze digitale technologieën stellen organisaties in staat om mensen en informatie beter 
in te zetten om zodoende een bijdrage te leveren aan de bouw van een betere wereld.

Sinds 2000 hebben we onze klanten geholpen bij het realiseren van meer dan 10.000 
projecten en hebben we de snelste terugverdientijd in de branche gerealiseerd.


