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C3A-Net Services 
Buzzsaw | Mail- en Webhosting  

 

C3A-Net Services bundelt een aantal typische internet-services voor bouwprofessionals. C3A-Net staat voor 

een mix van volgende internet-toepassingen: 

 

 C3A-Net Buzzsaw:   

Projectportaalsite voor beheer en uitwisseling van projectdocumenten met uw externe partners.  

 

 C3A-Web : C3A-Net Mail- en Webhosting:   

C3A biedt mailboxen, webruimte en support aan voor de hosting van uw mailboxen en website.  

 

 

C3A-Net Buzzsaw 

C3A-Net Buzzsaw is een beveiligde webapplicatie om de uitwisseling van projectdocumenten te 

coördineren met al uw externe bouwpartners: denk aan ingenieurs, aannemers, controlebureaus, 

architecten, bouwheren, projectontwikkelaars,.... Als architect-projectleider kan u via C3A-Net Buzzsaw 

gebruik maken van volgende faciliteiten: 

 
 

 U kan een onbeperkt aantal projecten aanmaken. 

 U kan naar wens mappen en submappen aanmaken. 

 U kan de rechten van al uw gebruikers instellen (geen toegang, kijken, wijzigen,...). 

 Elke gebruiker kan gratis de Autodesk Design Review downloaden voor de mark-up (redlining) van 

bouwplannen en afbeeldingen. 

 U kan gebruik maken van versiebeheer. 

 U heeft een perfect overzicht wie wat wanneer gedaan heeft op welk document. 

 U kan documenten locken/unlocken. 

 U kan zich abonneren op projecten zodat u dagelijks een mailtje krijgt met een update van alle 

wijzigingen. 

 U krijgt een krachtige zoekfunctie beschikbaar. 

 U kan snel en makkelijk backups maken van al uw documenten online. 

In het algemeen is C3A-Net gebaseerd op de oplossing Autodesk Buzzsaw Standaard (www.buzzsaw.be) 

en volgt C3A-Net de globale interface en besturingstechnieken zoals Autodesk die aanbiedt. Door het 

gebruik van C3A-Net Buzzsaw geven gebruikers ook expliciet toelating dat hun contactgegevens zichtbaar 

zijn voor andere gebruikers actief op C3A-Net Buzzsaw. 
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C3A-Net Mail- en Webhosting 

In het kader van een aansluiting bij de C3A-Net Services biedt C3A mail- en webhosting aan. Alle 

mailboxen kunnen daarbij gebruik maken van webmail, ‘out of the office’-berichten en spamfilters.  

Webruimte is beschikbaar zowel voor linux- als windowshosting met o.a. ASP- en PHP-ondersteuning.  Voor 

specifieke programmeertalen kan u altijd even contact nemen met C3A. 

 
 

 

C3A-Net Services: jaarlijkse bijdrage voor C3A-Userclubleden 
 

C3A-Net: Omschrijving services Prijs/Jaar 

 

 Mini-Buzzsaw: max. 20 gebruikers en 500 MB Webspace 

 Mail- en Webhosting: 5 mailboxen en 50 MB Webspace 

 

 

€ 400 

 

 

Opmerkingen: 

 

 Mail- en Webhosting: extra mailboxen en webspace beschikbaar à rato van € 20 / jaar voor 5 

mailboxen en 50 MB webspace 

 Contracten op academiejaar - jaarbasis of verrekend op maandbasis tot eind sept. 2016 

 Aanvullende service exclusief voor C3A-Userclubleden ! 
 

 

 

Opgelet: Eénmalige Setup van € 96 bij activering C3A-Net (of bij heraansluiting indien C3A-Net niet 

automatisch hernieuwd werd) voor: 

 Setup en configuratie van de gebruikers op C3A-Net 

 Setup en configuratie van uw account op C3A-Net 

 
Exclusief: 

 Internet-connectie abonnement (Telenet,ADSL,…) 

 Eventuele DNS-bijdrage (met o.a. de DNS-merkenregistratie en DNS-hosting) 

 Eventuele specifieke interventies aan het verminderd C3A-Net tarief van €76/uur  

 

Deze voorwaarden en services zijn geldig tot eind sept. 2016, alle prijzen excl. BTW 

 

Een compleet eigen projectportaal-platform in de Cloud via een eigen Buzzsaw-Service kan natuurlijk ook; 

Zie prijsinfo/C3A_Buzzsaw_Introductie_sept2015.pdf  voor meer details. 

Regelmatig organiseert C3A workshops ter verduidelijking van deze faciliteiten. Aarzel niet zelf suggesties 

te doen voor bepaalde workshops rond specifieke thema’s. Meer info: www.c3a-net.be.  
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