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Digitcalc-Top: dé brug tussen Bluebeam en TopCalc
In samenwerking met Bartels Datastore heeft Digitable het programmapakket Digitcalc-Top ontwikkeld waarmee u
uw digitaal gemeten hoeveelheden binnen de software van Bluebeam gestroomlijnd in kunt lezen binnen uw eigen
TopCalc. Om maximale controle over de hoeveelheid data binnen Bluebeam te verkrijgen verloopt deze koppeling via
Excel. Vanuit Excel worden de gegevens vervolgens naar TopCalc geëxporteerd.
Digitcalc-Top bestaat uit de volgende componenten:

A. Bluebeam toevoeging
Digitcalc-Top bouwt Bluebeam uit tot een volledig digitaal meetsysteem. De geheel op de schildersbranche
aangepaste interface bevat onder meer een meetbibliotheek met meetitems voor een zeer uitgebreid scala aan
onderdelen. De opbouw en structuur van de meetbibliotheek is opgesteld conform de TopCalc terminologie.
In de Bluebeam-uittrekstaat kunt u extra kenmerken aan de metingen toevoegen. Zo kunnen bij elke meting bijv.
de bestekscode, deel- en subdeelprojecten, het type, de variant en de projectsoort (GNB, NUI, NWB, etc.) worden
ingegeven. Deze extra kenmerken stellen u in staat om de metingen zeer specifiek te verdelen over uw project en
op deze wijze volledig aan te laten sluiten bij uw gewenste opbouw van de begroting binnen TopCalc.
Digitcalc-Top is een uitbreiding op Bluebeam en bevat:
- Een gebruiksvriendelijke en zeer intelligente op de schildersbranche afgestemde interface
- Een uitgebreide meetbibliotheek met gecodeerde meetitems afgestemd op de TopCalc methodiek
- Een tool waarmee u makkelijk metingen verdeelt over deel- en subdeelprojecten
- Een slimme uittrekstaat met extra functies

B. Excel toevoeging
Het programma Digitcalc-Top maakt van uw Excel een soort platvorm waar de feitelijke koppeling wordt gelegd
tussen uw meetgegevens in Bluebeam en de gewenste begroting binnen TopCalc. Excel wordt daarmee een
verlengstuk van uw TopCalc begrotingsprogramma. De hiervoor benodigde functies zijn via een eigen menubalk
binnen Excel toegankelijk.
Centraal binnen onze methodiek staat het ‘moederbestand’. Dit is uw databestand waarbinnen alle voorkomende
metingen een vaste plek hebben. Dit moederbestand vertoont enerzijds een grote samenhang met uw
meetbibliotheek binnen Bluebeam en is anderzijds geheel afgestemd op de TopCalc methodiek. Doordat bij
installatie uw eigen bedrijfsspecifieke coderingsbestand (bijv. Basisgegevens 2018) vanuit TopCalc wordt ingelezen
zijn alle vertrouwde TopCalc keuzes binnen DigitCalc-Top toegankelijk. Binnen dit moederbestand wordt dan ook
de feitelijke koppeling tussen Bluebeam en TopCalc gelegd. Hoewel u het moederbestand makkelijk zelf kunt
aanpassen en uitbreiden, wordt deze door ons volledig ingericht opgeleverd.
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Uw werk begint met het definiëren van uw project. Nadat uw projectgegevens zijn bepaald kunt met een muisklik
een kopie van het moederbestand in uw werkblad inlezen. Met een tweede muisklik importeert u vervolgens uw
metingen vanuit Bluebeam naar uw Excel werkblad.
Na importeren heeft u onmiddellijk de beschikking over een projectoverzicht; hier komt geen typewerk meer aan
de pas. Binnen dit overzicht zijn de meest voorkomende keuzes al voor u gemaakt. Doordat alle in TopCalc
voorkomende activiteiten ook in uw werkblad toegankelijk zijn, heeft u altijd de mogelijkheid om op regelniveau
alternatieve keuzes te maken.
Bovendien hoeft u de activiteiten maar één keer te kiezen. Digitcalc-Top beschikt namelijk over een slimme
routine die, eenmaal gekozen, activiteiten automatisch over de ‘deel- en subdeelprojecten’ verdeelt. Doordat alle
projectkenmerken overzichtelijk worden weergegeven, kunt u te allen tijden zien waarop de activiteiten zijn
gebaseerd. Wederom kunt u met slechts één muisklik het gehele project exporteren naar TopCalc.
Digitcalc-Top is een invoegtoepassing voor Excel en bevat:
- Een zeer compleet moederbestand geheel afgestemd op uw ‘Bluebeam meetbibliotheek’ en uw eigen
TopCalc Coderingsbestand (bijv. Basisgegevens 2018)
- Een tool waarmee u met één muisklik uw metingen vanuit Bluebeam in uw Excelblad importeert
- Een tool waarmee u met één muisklik uw metingen vanuit Digitcalc-Top exporteert naar TopCalc

C. TopCalc toevoeging
Om de import van de data soepel te laten verlopen hebben we een importknop aan de meetstaten in TopCalc
toegevoegd. Hiermee heeft u de optie om:
- Bij installatie uw coderingsbestand (bijv. Basisgegevens 2018) te exporteren naar Digitcalc-Top
- Met één muisklik uw metingen te importeren vanuit Digitcalc-Top
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