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Iedereen die door een map  
kan bladeren, kan iBinder  
gebruiken 
In het begin was er een map met tabbladen. Een uitstekend en praktisch middel voor 
het verzamelen van gegevens, instructies, plannen, tekeningen, kostenoverzichten enzo-
voorts. Een onmisbaar hulpmiddel voor ieder project. De map bevatte ’de waarheid’ 
en was zo de leidraad voor iedereen die betrokken was bij een project. 
De komst van de digitale revolutie veranderde alles. Opeens was het mogelijk om alle 
gegevens en richtlijnen op een computer op te slaan. Projecten konden nu via inter-
net en e-mail worden aangestuurd en gevolgd. De tijdrovende en dure verwerking 
op papier was niet langer noodzakelijk en maakte plaats voor spannende, nieuwe 
structuren voor het verzamelen en sorteren van gegevens.
Een nieuw probleem was ontstaan: de nieuwe structuren en mapindelingen maakten 
het voor veel mensen moeilijk om te vinden waar ze naar op zoek waren.
 De eenvoud van de map was verdwenen.  

  

Bouwen op eenvoud
iBinder heeft de eenvoudige tabbladenstructuur behouden. Het is een systeem dat 
ervoor heeft gezorgd dat de map letterlijk zijn intrede heeft kunnen maken in de 
digitale wereld. Het is net zo eenvoudig te gebruiken als een traditionele map, maar 
wel met ontelbaar nieuwe mogelijkheden.
iBinder is ontworpen door mensen uit de bouwwereld die begrijpen dat bouwprojecten 
tot de meest complexe soort behoren. Met iBinder zien  
ook deze projecten er eenvoudig uit.



Iedereen altijd up-to-date
”Daar wist ik niks van!” Dat is waarschijnlijk de meeste gehoorde kreet als er 
binnen een project iets fout gaat. Informatie wordt niet goed met iedereen  
gecommuniceerd, is te laat, word verkeerd begrepen of niet opgemerkt door de 
ontvanger, enzovoorts. Dit wordt vaak aangeduid als de ’menselijke factor’ bij  
het ontstaan van fouten. Juist omdat mensen ’menselijk’ zijn, zouden ze daarom 
iBinder moeten gebruiken. 
     Met één druk op de knop kun je gegevens uploaden naar het tabblad waar de 
informatie thuishoort. Ook als je gegevens wilt wijzigen of bijwerken, is één klik 
voldoende. De gegevens worden overal waar de wijziging voorkomt, gelijktijdig 
bijgewerkt. Om er zeker van te zijn dat iedereen wordt geïnformeerd, kunnen alle 
deelnemers per e-mail op de hoogte worden gebracht van wijzigingen waarbij een 
link wordt toegevoegd naar de gewijzigde informatie. En omdat we allemaal 
mensen zijn, heb je de optie om te controleren of de wijzigingen daadwerkelijk 
door iedereen zijn gezien.  

Geen training, geen kinderziekten  
iBinder vereist geen uitgebreide computerkennis. Zelfs iemand die nog nooit een 
computer van dichtbij heeft gezien, zal meteen begrijpen hoe het systeem werkt. 
Om goed van start te gaan, hoef je alleen maar een zes minuten durende  
introductievideo te bekijken via www.ibinder.nl. Wanneer je liever een persoonlijke 
introductie wilt, staan onze kundige en toegewijde medewerkers klaar om dit, 
zonder extra kosten, te verzorgen. Geen kostbaar tijdverlies door trainingen  
en geen extra kosten voor het aanschaffen van apparatuur of software. Het  
enige dat je nodig hebt, is een internetverbinding en een webbrowser. Als  
laatste, maar daarom niet minder belangrijk, krijg je een eersteklas helpdesk  
ter beschikking met mensen uit de bouwsector. Je krijgt hier zelfs hulp bij  
dingen die buiten het bereik van het systeem vallen. Deze ondersteuning is  
gratis en voor alle projectdeelnemers beschikbaar. 

Iedereen begrijpt het, je vindt 
wat je zoekt 
Het eerste dat je ziet wanneer je een map opent, is een inhoudsopgave. Dankzij 
duidelijke, logische kopteksten van de tabbladen krijg je direct een overzicht van 
de inhoud van de map en kun je eenvoudig vinden wat je zoekt. Een slim en 
logisch systeem dat al honderden jaren door de mens wordt gebruikt. Waarom 
zouden we dat veranderen?
iBinder is gebaseerd op dezelfde eenvoudige en bewezen structuur. Een inhoudsopgave 
met duidelijke en logische kopteksten op de tabbladen. Als je op een tabblad klikt, 
vindt je direct wat je zoekt. 
Om het nog eenvoudiger te maken, hebben we voor verschillende sectoren sjablonen 
voor kopteksten ontwikkeld. Als je een project aanmaakt, hoef je je niet druk te 
maken over de structuur of de te gebruiken kopteksten. Alles is al voorbereid in 
sjablonen die, gedurende een lange periode, zijn getest en geoptimaliseerd.  

Eenvoudige rekensommen 
Gebruikskosten zijn vaak verwarrend en ondoorzichtig. Dit geldt niet voor het 
gebruik van iBinder. De gebruikskosten zijn gebaseerd op eenvoudige getallen. De 
kosten voor Bouwproject zijn gebaseerd op de aanneemsom of budget van een 
project, de kosten voor Vastgoedbeheer afhankelijk van het aantal vierkante meters 
van een beheerd object en de kosten voor Tender worden per lopende tender 
berekend. Geen zorgen en onzekerheden over onvoorziene kosten.



iBinder Bouwproject 
Het meest gebruiksvriendelijke systeem voor documentbeheer binnen de bouwsector. 
De processen en werkmethoden volgen dezelfde eenvoudige en praktische structuur 
als die van een traditionele map. Het grote verschil is dat alle informatie binnen 
een paar seconden kan worden gedeeld en bijgewerkt. Iedereen beschikt altijd 
over de juiste informatie. Dankzij een eenvoudige checklist weet je zeker dat alle 
deelnemers de informatie hebben ontvangen. 

Dóór bouwers, vóór bouwers
iBinder is in nauwe samenwerking met ervaren mensen uit de bouwwereld 
ontwikkeld. De kopteksten van tabbladen en sjablonen zijn overgenomen uit 
standaarden die voor iedereen herkenbaar zijn. 
 Het systeem kan in iedere mogelijke situatie in een bouwproject worden ingezet 
waarbij het geschikt is voor projecten van elke omvang. De kosten voor het gebruik 
van het systeem zijn afhankelijk van de aanneemsom of budget van een project en 
niet van het aantal gebruikers of hoeveelheid geüploade data in het systeem. Dit 
maakt de kostenberekening voor het gebruik van het systeem eenvoudig en  
overzichtelijk. iBinder Bouwproject wordt momenteel gebruikt door meer dan 
200.000 unieke gebruikers in Zweden en andere delen van Scandinavië. 

Automatisch updaten 
Naar iBinder geüploade informatie wordt snel en eenvoudig onder de juiste tabs 
gesorteerd en bijgewerkt. 

Simpele en betrouwbare meldingen 
Als er nieuwe of bijgewerkte documenten zijn toegevoegd, worden deze gepubliceerd 
op een prikbord in iBinder. De deelnemers ontvangen een e-mail over de wijziging 
met een verwijzing naar de locatie van het document in de map.

Ingebouwde viewer 
Tekeningen en andere documenten kunnen worden bekeken en afgedrukt via een 
ingebouwde documentviewer die meer dan 250 verschillende bestandsformaten 
ondersteunt.

Tien redenen om voor iBinder Bouwproject te kiezen 

 1. Eenvoudig te gebruiken, geen voorkennis vereist

 2. Kosten eenvoudig te berekenen op basis van  
  aanneemsom of projectbudget

 3. Functioneert in bestaande IT-omgeving, 
  alleen een webbrowser is nodig

 4. Ontwikkeld vóór bouwers, dóór bouwers

 5. Gebaseerd op mensen, niet op technologie

 6. Ingebouwde viewer met ondersteuning voor meer dan  
  250 bestandsformaten 

 7. Gratis ondersteuning voor alle projectdeelnemers

 8. Geschikt voor elk project, van klein tot groot

 9. Minimale leercurve

10. Delen, opslaan en bijwerken met één druk op de knop 



iBinder Tender 
Met iBinder Tender kunnen gebruikers aanbiedingen opvragen bij meerdere 
partijen, rekenen op meer betrouwbare reacties en zo zorgen voor een beter  
inkoopproces. Het systeem bouwt voort op de eenvoudige structuur van een 
traditionele map met tabbladen en combineert deze met de technologische  
mogelijkheden voor het delen en bijwerken van informatie. 

Eenvoudiger aanbiedingen opvragen  
Met iBinder Tender bespaar je tijd, geld en werk bij het opvragen van offertes of 
inschrijvingen. Met hetzelfde gemak kun je bij één persoon of honderd personen 
een aanbieding opvragen. Er wordt digitaal slechts één aanvraag naar alle ontvangers 
verstuurd. Als – of beter gezegd, wanneer – er nieuwe documenten beschikbaar 
zijn, worden alle gekoppelde documenten met één druk op de knop bijgewerkt. 

Eenvoudiger antwoorden 
De inschrijvers, die de calculaties maken en aanbiedingen opstellen, kunnen tijdens 
de gehele inschrijvingsperiode vragen stellen. Alle vragen en antwoorden worden 
gepubliceerd en zijn voor alle inschrijvers inzichtelijk. Hoewel degene die een  
vraag stelt anoniem blijft, kan de inkoper of aanbesteder wel zien of de inschrijvers 
de gepubliceerde berichten hebben gelezen. Dit staat garant voor een hoog  
integriteitsniveau en zorgt er tegelijkertijd voor dat kan worden geverifieerd  
dat alle inschrijvers de informatie hebben ontvangen en begrepen. 

Hoge mate van integriteit 
Alleen de inkoper of aanbesteder heeft inzicht in alle berichten en ontvangen 
aanbiedingen. De inschrijvers zien alleen hun eigen offerte of inschrijving en 
kunnen niet zien welke partijen nog meer zijn uitgenodigd om een aanbieding  
in te dienen. Bij iBinder Tender staat 100% integriteit en de beschikbaarheid van 
informatie voor deelnemers centraal. 

Tien redenen om voor iBinder Tender te kiezen

 1. Eenvoudig te gebruiken, geen voorkennis vereist

 2. Bespaart tijd, papier en geld

 3. Functioneert in bestaande IT-omgeving, alleen  
  een webbrowser is nodig

 4. Ondersteunt inkoop en openbare aanbestedingen

 5.  Gebaseerd op mensen, niet op technologie

 6. 100% integriteit

 7. Gratis ondersteuning voor alle betrokken deelnemers

 8. Minimale leercurve

 9. Delen, opslaan en bijwerken met één  
  druk op de knop

 10. Compatible met iBinder Bouwproject en  
  iBinder Vastgoedbeheer



iBinder Vastgoedbeheer
Met iBinder Vastgoedbeheer heeft iedereen vanaf één centrale plek toegang tot de 
benodigde informatie. In plaats van honderden, of soms duizenden, mappen met 
instructies, inspectierapporten, contracten en tekeningen is alles nu eenvoudig en 
overzichtelijk op het web te vinden. 

Dagelijkse praktijk wordt eenvoudiger
iBinder Vastgoedbeheer heeft qua vormgeving en structuur dezelfde opbouw  
als een traditionele map. Alle informatie wordt gesorteerd onder tabbladen met  
duidelijke kopteksten. Aangezien niet alle informatie voor ieders ogen bestemd  
is, wordt informatie beschikbaar gesteld op basis van de toegangsrechten en  
verantwoordelijkheden van betrokken deelnemers. Dit zorgt ervoor dat  
documenten eenvoudig en veilig kunnen worden verwerkt en gebruikt. 

Duidelijkheid vereenvoudigt management
Een ingebouwde documentviewer maakt het gemakkelijk om tekeningen en  
andere documenten te openen en eventueel af te drukken. Het systeem ondersteunt 
CAD-bestanden en andere, minder gebruikelijke formaten. De viewer is geschikt 
voor meer dan 250 verschillende bestandstypen. Dit het maakt het eenvoudig  
om informatie te delen met ingeschakelde aannemers of leveranciers, bijvoorbeeld 
bij renovatieprojecten. 

Intelligent updaten van informatie
Door meldingen voor lopende contracten, diensten en onderhoud in te stellen,  
kan iBinder nauwkeurig bijhouden welke verschillende acties op welke tijdstippen 
moeten worden ondernomen. Het systeem geeft automatisch een melding wanneer 
bijvoorbeeld een huurcontract moet worden vernieuwd of opgezegd, inspecties 
moeten worden uitgevoerd en apparatuur moet worden vervangen of onderhouden. 
En als de verantwoordelijke persoon niet reageert, wordt de melding doorgestuurd 
naar zijn of haar direct leidinggevende.

Eenvoudige kostenberekening
De kosten voor het gebruik van iBinder Vastgoedbeheer zijn gebaseerd op het totale 
oppervlak van het beheerde object. Hierdoor zijn de kosten voor gebruik van het 
systeem eenvoudig te berekenen en hoeft er niet bespaard te worden op het aantal  
aan te maken gebruikers. 

Tien redenen om voor iBinder Vastgoedbeheer te kiezen

 1. Eenvoudig te gebruiken, geen voorkennis vereist
 2. Kostprijs eenvoudig te berekenen op basis van oppervlakte
 3. Vereenvoudigt en stroomlijnt het managementproces
 4. Bespaart tijd, papier en geld
 5. Functioneert in bestaande IT-omgeving, alleen een webbrowser   
  is nodig
 6. Gebaseerd op mensen, niet op technologie
 7. Gratis ondersteuning voor alle betrokken deelnemers
 8. Automatische herinneringen voor geplande acties
 9. Minimale leercurve
 10. Delen, opslaan en bijwerken met één  
  druk op de knop



Mensvriendelijke redenen om 
voor iBinder te kiezen 
Achter alle technologie, digitale functies, enen en nullen, bits en bytes gaan echte 
mensen schuil. Mensen met het juiste karakter, toewijding en kennis die benodigd 
is om alle technologische hoogstandjes te laten werken. Daarom is het goed om te 
weten wie de mensen achter iBinder zijn. 
 We zijn een bedrijf dat zich razendsnel ontwikkelt. Tot voor kort waren we 
alleen in Zweden bekend als Pärmen AB. Vanwege onze uitbreiding buiten de 
Zweedse grenzen hadden we behoefte aan een naam met meer internationale 
allure. Onze keuze viel op iBinder. 

De wortels van ons bedrijf liggen in de bouwsector, waar we allemaal persoonlijk 
het belang van een efficiënt document management systeem hebben ervaren. De 
functies van iBinder zijn gebaseerd op de tekortkomingen en problemen die we in 
andere systemen voor bouwprojecten hebben ervaren. Omdat we met dergelijke 
systemen hebben gewerkt, konden we de zwaktes ervan oplossen (zoals bekend: 
problemen zijn kansen!). Bouwprojecten zijn de meest complexe en moeilijkste 
projecten om te leiden. Een systeem dat hier voldoet, voldoet dus overal. Bovendien 
kan ons systeem op maat worden aangepast aan allerlei verschillende projecten. 

Ons kernwoord is ‘eenvoud’. Omdat het werk vaak al ingewikkeld genoeg is,  
hebben we ervoor gekozen om het systeem zo eenvoudig mogelijk te houden – een 
uitdaging op zich. We zullen je niet lastig vallen met verhalen over hoe lastig het 
was en hoe veel werk het heeft gekost om iBinder op te bouwen. We kunnen je 
alleen beloven dat er meer dan voldoende geteste technologie in verwerkt zit om 
jouw werk altijd en overal eenvoudiger te maken. 
 Daarom heeft iBinder al meer dan 200.000 unieke gebruikers en loopt dit aantal 
dagelijks verder op. 

Welkom in het iBinder-netwerk!

Jeffrey Ossendrijver en Dirk Boonstra, oprichters & verantwoordelijk voor iBinder Nederland



Tien redenen om voor iBinder te kiezen
 1. Vereenvoudigt en stroomlijnt

 2. Eenvoudig te gebruiken, geen voorkennis vereist

 3. Bespaart tijd, papier en geld

 4. Kosten eenvoudig te berekenen

 5. Functioneert in bestaande IT-omgeving, alleen een 
  webbrowser is nodig

 6. Gebaseerd op mensen, niet op technologie

 7. Gratis ondersteuning voor alle projectdeelnemers

 8. Minimale leercurve

 9. Delen, opslaan en bijwerken met één druk op de knop

 10. Controlefuncties maken het gemakkelijk om de dingen 
  goed te doen en fouten te voorkomen

iBinder Nederland
De Molen 28-B
3994 DB Houten
e-mail: info@ibinder.nl 
algemeen: 030 3030 700
helpdesk: 030 3030 777

Start een gratis demo op www.ibinder.nl of neem contact met ons op via  
030 – 3030 700 dan wel door een mail te sturen naar info@ibinder.nl.  
We komen graag bij je langs om te laten zien hoe het werkt.


