
  

  

Overal toegang tot actuele projectinformatie 
vanuit uw maatwerk online database

Galleo is hét online platform voor de internationale bouwwereld voor het zichtbaar maken van kennis 

en expertise. Laat zien aan welke projecten u of uw bureau werkt en aan heeft gewerkt in het verleden. 

Wereldwijd! En via de geavanceerde zoekfunctie vindt u gemakkelijk de juiste inspiratie en partners voor uw 

toekomstige projecten.

  

Daarnaast is Galleo ook voor uw interne organisatie de 

betrouwbare plek voor het digitaal borgen, beheren 

en ontsluiten van al uw projectinformatie. Collega’s van 

verschillende afdelingen vinden snel de juiste informatie, 

zetten deze gemakkelijk met één druk op de knop om in 

een tender-ready referentieblad voor aanbestedingen en 

projecten verschijnen in no-time via een API-koppeling op 

de eigen website. Alles vanuit één online database.

Met Galleo bent u voorbereid op een toekomst gericht op 

data.
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Toon uw expertise aan de 
internationale bouwwereld

Werk effectiever samen met collega’s

Bespaar tijd bij aanbestedingen

Global Access to Local Experts



Bespaar tijd bij aanbestedingen
Iedere gebruiker beheert via een persoonlijke omgeving 

zijn kennis en projecten in de database. Door de informatie 

centraal te ontsluiten, worden gemakkelijk tender-ready 

referentiebladen gegenereerd in eigen huisstijl. Altijd met de 

juiste visieteksten en direct in het juiste format!

Beheer projectinformatie eenvoudig
Gebruikers maken eigen invoervelden aan in de afgeschermde 

projectendatabase en beheren zo projectinformatie eenvoudig. 

Galleo biedt naast geavanceerde beeldbank functies, zoals het 

taggen van foto’s, ook de mogelijkheid voor het opslaan van 

bijvoorbeeld tevredenheidsverklaringen en publicaties.

Met één druk
 op de knop!

Borg, beheer en ontsluit
informatie digitaal

Vergroot verbinding tussen collega’s

Tender-ready referentiebladen

“Galleo slaat een brug tussen de jonge 
generatie en de ervaren generatie, 
doordat het onze projectinformatie breed 
toegankelijk maakt.”

“Om onze projectdata centraal, 
inzichtelijk en toegankelijk te houden, is 
goede software essentieel. De basis van 
Galleo voldeed aan vrijwel al onze eisen.”

“Galleo biedt de mogelijkheid om te laten 
zien waar je als bureau aan werkt of aan 
welke projecten is (mee)gewerkt. Dankzij 
een simpele API-koppeling worden de 
projecten van onze leden op Galleo, ook 
automatisch op onze website getoond.”

Met Galleo werken afdelingen effectiever samen, doordat er gewerkt wordt met actuele projectinformatie vanuit één 

database. Collega’s hebben snel toegang tot elkaars kennis en expertise en ontvangen automatisch relevante updates. 

Dit vergroot de onderlinge verbinding en stimuleert interne kennisdeling.

Frank Kogelman 
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Bestuursvoorzitter  
Oosterhoff Group

Referenties

Met Galleo:

• genereren tender-specialisten met een muisklik referentiebladen in verschillende formats;

• beheert het secretariaat per project de beschikbare publicaties en tevredenheidsverklaringen;

• borgt ieder projectteam intern, de opgedane kennis en visieteksten per project;

• verzamelen marketing-specialisten afbeeldingen in de beeldbank en koppelen die aan de bedrijfswebsite(s);

• koppelt ICT, via een API, diverse applicaties zoals power BI aan de beveiligde en aanpasbare database.

Start eenvoudig met Galleo
Op Galleo kunt u eenvoudig zelf aan de slag en het toevoegen van projecten 

is gratis. Om optimaal gebruik te maken van alle voordelen van Galleo, kiest u 

voor een van onze aantrekkelijke abonnementen. 

Vraag naar de mogelijkheden via info@galleo.co. ve
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www.galleo.co


