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GeOiD Software suite
“Producten die op geen enkele calculatieafdeling mogen 
ontbreken. GEO producten maken ons werk zoveel 
sneller, eenvoudiger en leuker.”

GEO Instrument is een systeemhuis gevestigd in Arn-
hem (NL) sinds 1978 gespecialiseerd in de 
ontwikkeling van producten voor het bepalen van 
hoeveelheden vanaf digitale tekening in o.a. bmp, 
jpeg, PDF, DXF, DWG, DWF, PLT en PLT formaat.

De ‘uittreksystemen’ zijn in gebruik bij vele duizenden 
gebruikers in o.a. Nederland, België, Duitsland, Turkije 
en Frankrijk.

Gebruikers zijn het architectenbureau, het projecton-
twikkelingsbedrijf, het bouwbedrijf B&U en GWW, het 
dakdekkersbedrijf, het afbouwbedrijf, 
het facilitaire bedrijf w.o. schoonmaakorganisaties, het 
installatiebedrijf, het bouwmaterialenbedrijf,
gemeentelijke en rijksoverheden e.v.a.

GEAVANCEERDE EENVOUD

GEO producten kenmerken zich door 
de eenvoud waarmee complexe zaken 
benaderd kunnen worden. Zo meet u niet 
alleen nauwkeurig en snel, uw metingen 
worden gelijktijdig grafisch weergegeven 
en worden automatisch opgenomen in een 
overzichtelijke meetstaat. Grafische  
informatie en metingen zijn aan elkaar  
gekoppeld. Zo weet u eenvoudig en altijd 
wat u gemeten heeft en wat nog te doen 
staat, gewoon transparant.

Transparantie heeft zo zijn voordelen. Niet 
alleen u maar ook de projectleider kan 
voor zijn presentaties alle noodzakelijke 
informatie grafisch en al tonen, filteren, 
sorteren, totaliseren, afdrukken, kopiëren, 
plakken en exporteren naar gelijk welk 
calculatieprogramma of rekenblad dan ook. 
Snel en comfortabel in de kortst mogelijke 
tijd en tegen de laagst mogelijke kosten.

TIJDBESPARING TOT 80% OP HET METEN

Maar u meet niet alleen, u codeert ook gelijktijdig af en gebruikt daarbij 
het handige GEOiD-Menu, een zelf samen te stellen overzicht van 
calculatiecodes, meet- en bewerkingsfuncties, lijn- en arceerkleuren, 
symbolen, standaard waarden en nog veel meer.

Met één klik in het GEOiD-Menu worden meerdere handelingen  
automatisch gecombineerd tot één snelle actie.

GEOiD-Viewer.  Gebruik de bijgeleverde GEOiD-Viewer om projectin-
formatie professioneel uit te wisselen met derden via de geavanceerde 
webproject opslag en uitwisselfaciliteiten. Sneller  informatie  
verzamelen en combineren en minder papier dus beter voor het milieu.

GEO producten zijn gemaakt voor MS Windows Vista, Windows 7 en 8 
en leverbaar als PC of server based license in zes talen Chinees, Duits, 
Engels, Frans, Nederlands en Spaans.

Neemt u gerust contact op voor meer informatie of demonstratie.
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