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BuildSoft is een Belgisch bedrijf uit het bij Gent gelegen Merelbeke,
opgericht in 1989. Het bedrijf is gespecialiseerd in oplossingen voor het
constructief ontwerp van bouwwerken en berekening van constructies in
gewapend beton, staal en hout. BuildSoft ontwikkelt gespecialiseerde
rekensoftware met ondersteuning van de meest recente Eurocode-nor-
mering. Daarnaast biedt BuildSoft ook een brede waaier van diensten
aan om de constructief ingenieur te ondersteunen. Door Lambert-Jan Koops

Veilig rekenen voor 
constructeurs

D
e pakketten die BuildSoft ontwik-
kelt zijn Diamonds, Power -
Connect, PowerFrame, Con crete
(Plus) en 12Build. Dia  monds is
een eindige elementen-pakket

voor de berekening van staal-, beton- en
houtconstructies. PowerConnect is geschikt
voor het optimaliseren van stalen verbindin-
gen terwijl het met PowerFrame mogelijk is
om staafconstructies in staal, beton of hout
te dimensioneren die onderworpen zijn aan
een seismische of dynamische belas-
ting of een brandbelasting. Concrete
bevat functionaliteit voor het bereke-
nen van balken in gewapend beton
terwijl ConCrete Plus  automatisch
wapeningsplannen genereert voor
balken die zijn berekend met
ConCrete, Diamonds of Power -
Frame. Ten slotte is 12Build een
instap-pakket voor het snel (voor)ont-
werp van balken, kolommen en vlak-
ke raamwerken in beton, staal of
hout. 
“Met de software richt BuildSoft zich
in eerste instantie op de Benelux-
markt”, zo vertelt Geert Goossens,
managing director van het bedrijf.
“Dat is onze thuismarkt, dus daar
hebben wij de beste contacten.
Daarnaast doen we ook rechtstreeks
zaken met bedrijven in Frankrijk, ter-
wijl dankzij distributeurs in onder
andere Noorwegen, Spanje, Italië

en Zuid-Amerika én via het internet onze pro-
ducten ook in andere landen beschikbaar
zijn.” 

Uitwisseling
De pakketten van BuildSoft worden onder
andere verkocht aan architecten en aanne-
mers, maar de belangrijkste doelgroep zijn
toch de constructeurs. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat er gewerkt wordt aan de
integratie met een ander typisch construc-

teurspakket: Tekla Structures. “Op dit
moment is een directe uitwisseling tussen
PowerFrame en Tekla Structures al gereali-
seerd, voor de andere pakketten verwach-
ten we dat we deze in de loop van dit jaar
kunnen leveren. Daarnaast is het al wel
mogelijk om DXF-bestanden in te lezen in
onze pakketten, waarbij de draadwerkmo-
dellen uit het CAD-systeem kunnen worden
gebruikt als uitgangspunt voor het maken
van een constructief model.” Uitwisseling

met IFC behoort mo menteel nog
niet tot de mogelijkheden bij de
software van BuildSoft, maar
Goossens en zijn collega’s denken
er al wel over na. “We zijn aan het
inventariseren wat er nodig is voor
de uitwisseling via IFC en bekijken
nu of en hoe we er op korte of mid-
dellange termijn werk van kunnen
maken.” 

Beveiliging
Voor de bescherming van de soft-
ware maakt BuildSoft gebruik van
technologie die wordt geleverd
door het Nederlandse bedrijf
Wibu-Systems. Deze laatste is een
leverancier van oplossingen voor
bescherming en licentiëring van
software die over het algemeen
onafhankelijke softwareontwikke-
laars als BuildSoft als klanten heeft.
De oplossingen van Wibu-Systems
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maken gebruik van bekende standaarden,
aangevuld met know-how van de eigen pro-
ductontwikkelaars. De bescherming van
software en data heeft hierbij altijd de
hoogste prioriteit en is onlosmakelijk ver-
bonden met het kunnen controleren van
gebruiksrechten. De licentiëringsoplossin-
gen zijn zo ontwikkeld dat klanten kunnen
inspelen op de wensen van de steeds in
beweging zijnde markt.
Goossens legt uit waarom Wibu-Systems
een belangrijke partner is voor BuildSoft.
“Er is veel aandacht voor het veilig verzen-
den van documenten over het internet, wat
ook goed mogelijk is dankzij de know-how
van Wibu-Systems, maar dat is lang niet het
enige probleem dat speelt. Soft ware -
leveranciers zoals wijzelf hebben er bij-
voorbeeld ook belang bij dat licenties op
een goede manier kunnen worden uitgewis-
seld. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf dat
gebruikmaakt van onze software op afstand
een extra module wil toevoegen aan een
licentie. Met behulp van de technologie van
WIBU-Systems kunnen we dat veilig en snel
realiseren. Via een update-bestand dat wij
per e-mail verzenden naar de klant wordt
de sleutel automatisch bijgewerkt.”

Problemen voorkomen
BuildSoft werkt samen met Wibu-Systems
sinds de eerste release van Diamonds in
2008. De beveiliging van de software biedt
BuildSoft niet alleen bescherming tegen het

illegaal inzien van documenten of het onei-
genlijk gebruik van de software, het helpt
ook praktische problemen voorkomen. “Wij
zorgen ervoor dat we een geleverde licen-
tie in eerste instantie zelf kunnen controle-
ren. Daarbij is de software bijvoorbeeld
alleen te gebruiken tot de datum waarop de
factuur betaald zou moeten zijn. Als de fac-
tuur dan niet betaald is, gaat hij op slot. Op
die manier voorkomen we betalingsachter-
standen en hoeven we geen incassobureaus
in te zetten om wanbetalers aan te pakken.
Dat scheelt een hoop werk”, aldus Goos -
sens. 
De licenties worden haast altijd verstrekt op
usb-sticks, die over het netwerk aangespro-
ken kunnen worden. “Voor trial-licenties en
studenten-licenties gebruiken we eveneens
de oplossingen van WIBU-Systems, maar
dan puur softwarematig, zonder stick. Het
mooie van de Wibu-oplossing is dat dit
geen extra implementatie van onze kant ver-
eiste. Ook naar onze distributeurs toe werkt
het systeem eenvoudig en gemakkelijk: zij
hebben steeds een voorraad ‘lege’ sticks en
ontvangen telkens de nodige licenties per
e-mail”, zo besluit Goossens. 

www.buildsoft.eu
www.wibu.com/nl/icnl
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