Binfos for Windows - calculatie
LIC levert onder de merknaam BFW (Binfos for Windows) een compleet softwaresysteem voor de wapeningsindustrie. De
modulaire opbouw stelt u in staat om uw software te laten meegroeien met uw organisatie en daardoor behoudt uw investering
haar waarde. De calculatiemodule koppelt uw geschatte projectkosten aan een aanbesteding. Om een relevante inschatting van
de projectkosten voor knip-, buig-, prefab- en vlechtwerk te maken, biedt BFW nu meer mogelijkheden. De calculatiemodule is
een rekenmodule, die historisch bepaalde normen gebruikt om de kosten van projecten te berekenen.
Opbouw
De calculatie wordt verdeeld in materiaalkosten, buigcentrale- en vlechtkosten. Iedere kostencomponent heeft
zijn eigen kostenstructuur.

Aanvraaginformatie
Voor de calculatie wordt gebruik gemaakt van kengetallen, die worden verstrekt bij de aanvraag en een eigen
inschatting van de toe te passen materialen zoals:
•
•
•
•

De tonnages (mogelijk per bouwdeel).
Een verdeling voor de toepassing van staven en matten.
Verdeling van handelslengtes, geknipt en gebogen materiaal.
Een gemiddelde diameter.

Deze basiskenmerken worden gebruikt voor het opstellen van een begroting, gekoppeld aan de eigen
kostenstructuur. De begroting kan per opdrachtgever verschillen door verschuiving van bijvoorbeeld wapening
naar (maat)netten of vervanging van traditionele verwerking door prefab. Het omzetten van de calculatieregels
naar (commerciële) prijzen vormt de kern van de offerte.
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• De kosten voor materiaal kunnen op basis van een actuele inkoopprijs of een contantprijs worden berekend.
• De kosten voor de buigcentrale kunnen op bais van de daadwerkelijke kosten voor inzet van het
productieapparaat worden berekend.
• De kosten voor de verwerking kunnen op basis van historische normen per situatie worden berekend.
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Informatie
Heeft u vragen of interesse in dit product dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvende demonstratie.
Uitgebreide informatie over BFW is opvraagbaar via onze website www.lic.nl.
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Aanbesteding
In de praktijk zullen meerdere aannemers inschrijven op een aanbesteding. Door in BFW de aanbesteding als
uitgangspunt te kiezen, kunnen verschillende offertevarianten worden gekoppeld aan de juiste aannemer.
Offertes over dezelfde aanvraag kunnen in verschillende uitvoeringsvarianten worden aangeboden aan de
opdrachtgever. Afhankelijk van de definitieve gunning, wordt de aannemer gekozen waaraan de opdracht is
verstrekt.

