
WERELDLEIDER IN COMPLETE DIGITALE MEETOPLOSSINGEN

ARCHITECTURAL GLASS



Fysieke templates

Totaaloplossingen voor glasconstructies

Achterwanden en werkbladen

MonumentenbouwDeuren en ramen Douchecabines

Proliner series
Meet 2D en 3D-vormen: Snel, makkelijk en accuraat.
De Proliner is een draagbaar digitaal meetapparaat met gepatenteerde technologie: meten met een 
draad en meetpen. Met deze meetpen kunt u eenvoudig relevante punten markeren. Deze punten 
worden direct omgezet in een digitaal CAD bestand (DXF). Rechte, gebogen en zeer complexe 
glasvormen kunnen in een oogwenk zeer accuraat gemeten worden vanuit iedere positie.

De unieke voordelen van Proliner meettechniek komen nog sterker tot uiting wanneer deze ingezet 
wordt door glasfabrikanten. Meten met een draad maakt targets overbodig en reflectie heeft geen 
invloed op het meetresultaat. Daarom is de Proliner de snelste, meest accurate en duurzaamste 
digitale meetoplossing in de markt met het beste rendement.

Eenvoudig meten van rechte, ronde 
en complexe vormen

Reflectie heeft geen invloed op Proliner 
meetresultaten

Nivellering en het gebruik van targets 
is niet noodzakelijk

Blijf competitief, ga digitaal!
De Proliner heeft bewezen de meest betrouwbare oplossing te zijn voor glasfabrikanten die hun 
productieproces willen versnellen en kostbare fouten willen voorkomen. 
Prodim’s mission is to improve, always! 

•  Meet snel en accuraat met de Proliner

•  Meet op locatie of in de fabriek

•  Elimineer fouten, bespaar kosten

•  Fysieke mallen worden overbodig

•  Toepassingsgerichte glasindustrie software voor het 
   meten en verwerken van digitale templates voor productie

•  Verbreed uw bedrijfsactiviteiten, benut de Proliner’s flexibiliteit

Balustrades



       Toepassingsgerichte templating apps
         Taakgerichte Proliner apps voor het meten van douchecabines, spatwanden,
         en fysieke templates. Bij iedere toepassingsgerichte app zijn de meetinstellingen en
         beschikbare functies van de Proliner al afgestemd op de taak. Hierdoor zijn nauw-
         keurige meetresultaten verzekerd en is het meetproces nog verder vereenvoudigd.

Proliner File Transfer mobile app
Bespaar kostbare tijd! Met de Proliner File Transfer app kunnen projectbestanden van
de Proliner naar een mobiel apparaat worden verzonden (via Bluetooth) om daarna
doorgestuurd te worden naar de fabriek.

Proliner CT:
Glass CT software wordt direct op de Proliner geïnstalleerd en bedient met het
touchscreen. De software biedt aanvullende functionaliteiten voor het bewerken
van digitale sjablonen voor glasconstructies. De belangrijkste:

Meet uw projecten en bereid de digitale templates voor op verwerking door productie met Proliner CT software en Prodim Factory

Our mission is to improve, always!

Prodim Factory -  Verbind werkveld, kantoor en productie

Toepassingsgerichte software en tools
De standaard software die geïnstalleerd is op de Proliner stelt u in staat om meetinstellingen te configureren,
meetbestanden aan te maken, meetresultaten te bekijken en te exporteren als DXF CAD-files. Om het optimale uit
de meetresultaten van de Proliner te kunnen halen heeft Prodim aanvullend speciale product- en software
oplossingen ontwikkeld voor de glasindustrie. Bijvoorbeeld:

Bel voor advies: +31 492 57 90 50

Proliner File Transfer App - Eenvoudige bestandsoverdracht

Proliner Glass CT - Maak volledige rapportages die 
aangepast kunnen worden voor de klant of voor productie. 

Bestanden kunnen worden geëxporteerd als DXF en PDF

•  Extra (CAD-)functies om metingen te controleren,   
    aan te passen en klaar te maken op locatie
•  Instant tangentieel creëert automatisch vloeiende 
    lijnen voor snelle verwerking door een CNC
•  Voeg uitsparingen, productieprofielen en 
    materialen toe vanuit een beheerbare bibliotheek 
•  Plaats snijlijnen en creëer afzonderlijke elementen
•  Voeg gedetailleerde projectinformatie en 
    notities toe voor productie
•  Exporteer (werk)tekeningen en rapportages 
    voor de klant en productie (DXF en PDF)

Dezelfde software (Proliner Edit) is ook verkrijgbaar voor installatie op een laptop of 
desktop PC.

Prodim Factory: 
Prodim Factory-software biedt verschillende oplossingen voor glasfabrikanten om op
een eenvoudige manier bedrijfs- en productieprocessen te koppelen, digitaliseren en
managen.



BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE EN DEMONSTRATIEVIDEO’S

BLIJF COMPETITIEF, GA DIGITAAL
BESPAAR KOSTEN, VERBETER DE DOORLOOPTIJD 

EN KWALITEIT VAN UW TEMPLATE PROCES
De vele jaren ervaring in de glas industrie stelt Prodim in staat om 
op basis van uw specifieke behoeften en bedrijfsactiviteiten 
het optimale pakket samen te stellen voor het verbeteren 
en digitaliseren van uw template proces, voor nu 
en vooruitkijkend naar de toekomst.
Neem contact op met Prodim voor uw pakket op maat.

Voorbeeld van een toepassingsgericht 
pakket voor glasconstructies:

PROLINER GLASS CT PAKKET

• Proliner
• Proliner apps: 
  Glass CT, Templates 
• Proliner Smartphone Apps (Android)
• Prodim Factory: 
  Home, Library, Draw
• Proliner Rugzak
• Proliner Statief
• 2 Batterijen + Lader
• 4 kleine Leapfrog Pods
• Training

www.prodim-systems.com
Part of Prodim Group

Prodim International BV  Phone: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Nederland

Prodim USA  Phone:  888-229-3328

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

https://www.youtube.com/watch?v=UFVtmTpgVYE
https://www.youtube.com/watch?v=8y0EaYd1PhM
https://www.youtube.com/watch?v=XoAg0WDVJto
https://www.prodim-systems.com
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