
VDI met
flash-opslag

Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI) met 

flash-opslag is een virtuele 
gegevensoplossing waarbij 

een server met 
flash-geheugenschrijven 

worden gebruikt om 
projectbestanden op te slaan 

en te delen.

VDI met
flash-opslag

$ 146.000

$ 33.000

VDI met
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$ 45.680

VDI met
flash-opslag

$ 33.000

VDI met
spin-opslag

$ 45.680

VDI met
spin-opslag

Hardware
Ze hebben voor elk van de drie opslagopties naar de 

hardwarekosten gekeken, zoals de aanschafkosten voor 
serverhosts, opslaghardware, video- en K-kaarten. Omdat 

VDI-oplossingen op servers zijn gebaseerd, brachten deze hoge 
opstartkosten met zich mee.

Softwarekosten
Bij de analyse van softwarekosten werd gekeken naar VDI-software

voor de eerste twee opties, opslaglicenties en 
gebruikersmachtigingen voor de cloudoplossing.

VDI met
spin-opslag

$ 46.000

VDI met
spin-opslag

Virtual Desktop 
infrastructuur (VDI) met 

spin-opslag is een virtuele 
gegevensoplossing waarbij 
een server wordt gebruikt 
om projectbestanden te 

delen en op te slaan.

Ze hebben de kosten geanalyseerd:

BIM 360 Design met BIM 360 
Docs is een op de cloud 

gebaseerde 
samenwerkingsoplossing die 
speciaal is ontworpen voor 

architecten en technici zodat 
zij op de cloud gebaseerde 

worksharing kunnen 
gebruiken en andere 

ontwerpbestanden in hun 
browsers kunnen weergeven.

BIM 360 Design + 
BIM 360 Docs

BIM 360 Design + 
BIM 360 Docs

$ 0
Opgenomen
in platform

$ 28.800

BIM 360 Design + 
BIM 360 Docs

$ 10.920

BIM 360 Design + 
BIM 360 Docs

Kosten voor instellen en ondersteuning

1
Initiële installatie

De kosten voor de initiële installatie bestaan 
uit installatie- en probleemoplossingskosten, 
maar ook procesinstallatie voor het tot stand 
brengen van de primaire verbindingen voor 

alle teamleden. 

Andere installatiekosten bestaan uit de 
opstarttraining voor complexere systemen en 

project installaties.

2
Wekelijks onderhoud

Wekelijkse onderhoudskosten bestaan uit
onboarding van personeel, softwarepatches en 

-updates, buitengebruikstelling van oude 
systemen, vervanging van verouderde 

apparatuur en het opnieuw opstarten van 
VDI's in het geval systemen trager worden.

Er worden ook kosten gemaakt voor 
handhaving van een betrouwbaar 

infrastructuurnetwerk (dit kan een intern 
netwerk zijn of een netwerk van een 

verantwoordelijke externe cloudleverancier).

Installatie

Er werd naar drie verschillende opties gekeken:

er kwam één duidelijke winnaar naar voren. Corgan heeft gekozen voor BIM 360 Design met 
BIM 360 Docs, niet alleen vanwege het maximale rendement op hun investering, maar ook 

omdat dit product specifiek is ontworpen voor samenwerking aan het ontwerpen van 
gebouwen met beheerde worksharing en gegevensbeheer. 

Conclusie:

Vandaag aan de slag met BIM 360 Design

GRATIS TESTVERSIE
Wilt u BIM 360 Design zelf uitproberen?

Er is een testversie van 30 dagen 
beschikbaar.

PRAAT MET EEN VERKOOPMEDEWERKER
Bel +31 202622311 als u rechtstreeks met ons wilt 
spreken of als u wilt dat een verkoopmedewerker 

van Autodesk contact met u opneemt.

PROBEER HET NU NEEM CONTACT MET MIJ OP

Autodesk en BIM 360 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Autodesk, Inc., en/of diens dochterondernemingen en/of partners in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere merknamen, productna-
men of handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Autodesk behoudt zich het recht voor om product- en serviceaanbiedingen en specificaties en prijzen op elk gewenst moment zonder kennisgeving te 
wijzigen en is niet verantwoordelijk voor typografische of grafische fouten die in dit document zouden kunnen staan. © 2019 Autodesk, Inc. Alle rechten voorbehouden

Autodesk and BIM 360 are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their 
respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this 
document. © 2019 Autodesk, Inc. All rights reserved
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Kosten per gebruiker per maand

$ 39.720

Dit hebben ze ontdekt

$ 345 $ 573

$ 124.080
Subtotaal

$ 206.080

$ 111

Voordat ze elkaars partner werden voor de bouw van een terminaluitbreiding bij Los 
Angeles International Airport* van 1,3 miljard dollar, moesten Corgan en joint-venturepartner 

Gensler op zoek naar een samenwerkingsoplossing waardoor beide teams efficiënt met 
elkaar konden communiceren en complexe architectuurmodellen tussen verschillende 

teams in verschillende filialen konden delen. 

We kijken naar
samenwerkingsoplossingen met:

CORGAN PHX
(PHOENIX, AZ)

CORGAN DAL
(DALLAS, TX)

GENSLER DC
(WASHINGTON D.C.)

CORGAN NY

FILIAAL IN CORGAN LA
(PLAYA VISTA)

FILIAAL IN 
GENSLER LA 
(CENTRUM LA)

PROJECT-
BEHEER-
KANTOOR

(LUCHTHAVEN LAX)

LOS ANGELES

*Dit projectbudget is eind 2014 ge�naliseerd.


