
CAD-data 
Meer en meer wordt (3D)CAD-data 
belangrijker voor het analyseren, ont-
werpen, uitvoeren en beheren van 
infrastructurele werken. Door op een 
juiste wijze om te gaan met CAD-data 
kunnen raakvlakken in een vroeg sta-
dium worden beheerd. Hierdoor wor-
den mogelijke faalkosten beperkt. 
Multiconsult heeft deze expertise in 
huis.

AutoCAD
Voor het maken van 2D-ontwerpen 
wordt gebruik gemaakt van AutoCAD. 
Bij Multiconsult staan kwaliteit, unifor-
miteit en efficiëntie in een hoog vaan-
del. Voor het gebruik van AutoCAD 
houdt dit in dat de productontwikke-
lingen worden bijgehouden evenals de 
kennis van de gebruikers. Multiconsult 
zorgt voor beide zaken door investe-
ring in software en opleiding. 

AutoCAD Civil 3D
Voor het maken van volumebe-
rekeningen en het uitwerken van 
3D-modellen wordt gebruik gemaakt 
van AutoCAD Civil 3D. Door een ont-
werp in 3D uit te werken kunnen 
de raakvlakken nog beter beheerd 
worden. Volumeberekeningen die 
gekoppeld zijn aan een 3D-model zijn 
nauwkeuriger. Daarnaast wordt effi-
ciënter om gegaan met wijzigingen in 
het ontwerp wat veel tijd en dus geld 
bespaart.

Beheer
Om de kwaliteit en de uniformiteit te 
waarborgen zijn werkinstructies opge-
steld door de werkgroepen AutoCAD 
en AutoCAD Civil 3D. Tevens wordt 
door middel van auditeren en over-
leggen de kwaliteit beoordeeld en 
besproken.

AutoCAD en AutoCAD Civil 3D zijn producten van Autodesk die door 

Multiconsult worden gebruikt voor het maken van ontwerpen en be-

rekeningen. Door de jarenlange kennis en ervaring met de producten 

wordt efficiënt en betrouwbaar omgegaan met CAD-data. Door dui-

delijke afspraken en instructies met betrekking tot het gebruik van 

AutoCAD en AutoCAD Civil 3D worden de kwaliteit en de uniformiteit 

gewaarborgd van de te realiseren ontwerpen en berekeningen.

AutoCAD
(Civil 3D)
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