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Functionaliteit
De Drawing Validator brengt de volgende 
functionaliteiten met zich mee:

○  Controle of een tekening voldoet aan de 
    gemaakte afspraken uit het 
    CAD-Handboek:
        -  Naamgeving bestand
      -  Lagen- en blockstructuur
      -  Naamgeving layouts
      -  Tekeninghoofd
      -  Geldigheid van referenties
      -  Instellingen
○  Genereren van een PDF met daarin alle afwijkingen. Deze
    kan in Meridian als een hybride document bij het origineel    kan in Meridian als een hybride document bij het origineel
    worden opgeslagen.
○  Er wordt een kwaliteitsindex bepaald waarmee verschillende
    uitgegeven versies met elkaar kunnen worden vergeleken.
○  Het is een webservice die de controle op de
    achtergrond uitvoert.
○  Integratie met informatiebeheersystemen
    anders dan Meridian mogelijk (Ultimo, Planon,    anders dan Meridian mogelijk (Ultimo, Planon,
    Maximo en Topdesk).

Wist u dat uw technische tekeningen veel meer inhoudelijke waarde hebben dan wat u ervan 
gebruikt? Deze tekeningen bevatten namelijk veel waardevolle informatie die er alleen uit te halen 
is als de tekening goed gestructureerd is. Met de Mosaic Drawing Validator is dit in één opslag 
duidelijk. De applicatie valideert de tekeningen onder meer aan de hand van de tekenafspraken 
in uw CAD-handboek en geeft hierna in een gedetailleerd rapport weer waar het nog aan schort. 
De Drawing Validator ondersteunt het borgen van de continue kwaliteitsverbetering binnen uw 
organisatie.



Kwal
iteitKwaliteits-

borging

Controle:
100%

Steekproef: 20%

Tijdsbesparing: 87,5%

Wim Luijpers
0478 555 075
Keizersveld 83, 5803 AP, Venray mosaicsoftware.nl

Eyeonim
Eyeonim is IT-dienstverlener en in 2016 opgericht door drie consultants die samen meer dan 50 
jaar ervaring hebben binnen hun vakgebied. Als organisatie willen we de uitdagingen van 
vandaag, maar vooral die van de toekomst bij onze klanten in kaart brengen en oplossen. 

Eyeonim is gespecialiseerd in het oplossen van informatiemanagementvraagstukken rondom het Eyeonim is gespecialiseerd in het oplossen van informatiemanagementvraagstukken rondom het 
beheren en onderhouden van gebouwen, gebouw gebonden installaties, productiemiddelen en 
engineeringprojecten.

Situaties waarin de Drawing Validator van pas komt
Uitwisselen van tekeningen met externe partijen:  
○  Controleren of aangeleverde tekeningen aan gestelde kwaliteitseisen voldoen.
○  Controleren of een dossier compleet is.

Borgen van de continue kwaliteitsverbetering binnen processen
○  De Drawing Validator genereert een kwaliteitsindex bij elke controle. Bij de inname wordt
    een tekening alleen geaccepteerd als deze een hogere score heeft dan bij uitgifte.    een tekening alleen geaccepteerd als deze een hogere score heeft dan bij uitgifte.
○  Verifiëren of assets / tags op een tekening ook in de management- /
    onderhoudsbeheersystemen aanwezig zijn (en vice versa).

Wat levert het op?
Normaal gesproken kost het steekproefsgewijs controleren 
van 100 tekeningen minstens 2 uur aan tijd. Uitgaande van 
een tarief voor een Documentcontroller van €65 is dit al 
gauw een bedrag van minimaal 130 euro. 

Het controleren met de Drawing Het controleren met de Drawing Validator neemt slechts 
vijftien minuten in beslag. Dit maakt dat de totale kosten 
van het valideren nu minder dan €20 zullen bedragen. 
Tevens worden alle tekeningen gecontroleerd op de meest 
cruciale aspecten. 

Voordelen
○  In plaats van steekproefsgewijs worden alle tekeningen gecontroleerd op de
    tekentechnische kwaliteit
○  Het controleproces wordt geheel geautomatiseerd.
○  De Drawing Validator is 100% geïntegreerd met Meridian:
      - Aanroep vanuit een workflow of via een commando.
        - Automatisch wegschrijven van de PDF.
○  Ondersteunt het borgen van de continue kwaliteitsverbetering door middel van een
    gegenereerde kwaliteitsindex.
○  Uitbreidbaar met functionaliteit die ook de inhoud van de tekeningen op kwaliteit controleert.
 


