RE Suite
Volledig inzicht en controle over uw vastgoedinformatie

Met de RE Suite kunt u uw vastgoedinformatie
verzamelen, structureren, analyseren en ontsluiten. Eén
complete softwaretoepassing, waarmee diverse
onderdelen probleemloos geautomatiseerd worden. De
software is modulair ontwikkeld en kan modulair
worden geïmplementeerd.

CONTROLE EN INZICHT
De volledige vastgoedontwikkel en – beheer cyclus wordt
functioneel ondersteund door de RE Suite. Met o.a. applicaties
voor GREX, vastgoedontwikkeling, -sturing, asset- en
portefeuille management, Maintenance (NEN 2767), financiële
exploitatie, energie en veiligheid laat de RE Suite het werk
efficiënter en effectiever verlopen. U heeft continu inzicht in uw
vastgoedinformatie en daardoor volledige controle en grip over
uw vastgoedportefeuille.

 Rapportages op ieder niveau: het genereren van
standaard en door u zelf samengestelde rapportages in
Word, Excel of PDF.
 Standaard, maar configureerbaar. De RE Suite wordt
afgestemd op specifieke wensen, waardoor de standaard
software een maatwerkoplossing biedt.
 Technieken en standaarden: De RE Suite maakt gebruik

INFORMATIE VERZAMELEN
Met de RE Opname software kunnen gegevens “in het veld”
verzameld, ontsloten en gecontroleerd worden. Of dit nu
brandveiligheid, conditiemeting (NEN 2767), mutatieonderhoud
of andere aspecten betreft, het kan allemaal met dezelfde
opname software ingevoerd worden op iPad of tablet PC.

van en sluit aan op moderne technieken en standaarden:
BIM, cityGML, GIS, BAG etc.
 Persoonsgebonden lay-out: lay-out is aan te passen naar
de wensen van de individuele gebruiker voor het creëren
van draagvlak en vertrouwdheid met de software.
 Gebruik: multi-user gebruik, ook op verschillende locaties.
Toegangsrechten zijn aanpasbaar door de

KENMERKEN
 Portal op ieder niveau: iedereen binnen de organisatie
heeft op zijn eigen niveau controlemogelijkheden en continu
inzicht

applicatiebeheerder.
 Release management: nieuwe versies van de RE Suite
houden rekening met specifieke instellingen en uitbreidingen
van de klant, waardoor de maatwerkoplossing van de klant
behouden blijft en de investering in tijd en energie intact blijft

MODULAIRE OPBOUW

SUPPORT
DEMO Consultants biedt een telefonische helpdesk tijdens
kantooruren en een web helpdesk, om ondersteuning te leveren
aan de gebruikers van de RE Suite.

GEBRUIKERSGROEP
DEMO stimuleert een actieve deelname van gebruikers aan de
gebruikersgroep. Tijdens een gebruikersdag kunt u ervaring en
kennis uitwisselen met collega gebruikers, vernemen welke
wijzigingen in de software zijn doorgevoerd en wat er gepland
staat in de release calender.

DOORONTWIKKELING
De software wordt continu doorontwikkeld. U bent ervan
verzekerd dat de software altijd up to date is.
De functionele opbouw van de RE Suite kent drie lagen:
1. RE Foundation;

INSTALLATIE

2. RE Applicaties;

RE Suite wordt per licentie verkocht of als SaaS aangeboden

3. RE Modules.

(waarbij het aantal gebruikers onbeperkt is). De software is
geschikt voor client-server omgevingen, cloud-toepassing, maar

De RE Foundation server bestaat uit het datamodel,

tevens bruikbaar op een stand-alone PC.

koppelingen naar andere externe bronnen en primaire en
administratieve systemen. Vanuit de RE Foundation kunt u zelf

INFORMATIE

uw data, zoals de objecten, bouwdelen, coderingen en de

Voor meer informatie over de RE Suite en advisering over

gebruikers van het systeem beheren.

vastgoedontwikkeling en –beheer kunt u contact opnemen met
DEMO via 015 – 750 25 20.

De tweede laag van de RE Suite is de applicatie-laag met

Voor meer informatie over de RE Suite, zie www.resuite.nl.

applicaties als GREX, Maintenance, Vastgoedsturing etc.

U kunt uw vraag of informatieverzoek ook e-mailen naar
resuite@demobv.nl.

De derde laag bevat generieke modules, zoals web
beheerplannen, GIS, rapportage etc. Zij kunnen separaat van
de applicaties geïmplementeerd en gebruikt worden.
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