
PROLINER CT SOFTWARE



Plaats gemeten wasbakken en uitsparingen meteen in 
uw meting of gebruik de bibliotheken om symbolen voor 
productie in te voegen. Importeer .DXF bestanden of 
Proliner metingen. 

Wasbakken en uitsparingen importeren

Achterwanden: Teken automatisch een rechthoek met 
dezelfde lengte van een gegeven lijn en met aangepaste 
hoogte.
Bumps: Teken automatisch een boog tussen 2 uiteindes van 
een lijn met een bepaalde maximale o� set.

Achterwanden en bumps

Bewerk uw tekening op de Proliner met de ingebouwde CAD 
software.

Meting bewerken

Automatische o� set lijnen met aangepaste o� set.

O� sets maken

Creëer automatisch een vloeiende lijn tussen de gemeten 
punten; diverse ‘radii’ worden gemaakt tussen de gemeten 
punten om de meting klaar te maken voor de CNC.

Klaar voor CNC – Instant tangentieel

Creëer vooraf ingestelde ‘stijl’ details die u kunt koppelen aan 
onderdelen van de meting, bijvoorbeeld het visualiseren van 
naden en pro� elen. 

Productiepro� elen

Creëer elementen; maak selecties binnen een meting en sla 
het element op.

Elementen maken

U kunt uw werkbladen invoegen en uw complete meting of 
elementen in het werkblad plaatsen.

Werkbladen

Voeg de afmetingen, lineair, horizontaal, verticaal, radiaal en 
hoeken toe.

Afmetingen

Proliner: de perfecte oplossing 
van meten tot productie

Maak meerdere foto’s van uw meting en visualiseer deze in 
de werkbladen.

Foto’s

Voeg speci� eke afzonderlijke meetgegevens toe. 

Meetgegevens

Laat de klant de meting en informatie controleren en het 
project meteen aftekenen op de Proliner. 

Handtekening

Open en bewerk .DXF bestanden op de Proliner.

.DXF bewerken

Eenvoudige toegang tot de ‘preview’ functie om uw 
meting al voor het openen te bekijken of uw PDF rapport te 
controleren voor het exporteren of afdrukken.  

‘Preview’ functie

Bewerk een meting en sla het op onder een nieuwe naam 
of selecteer delen binnen een meting en sla alleen deze op 
als een ander bestand. Nieuw opgeslagen bestanden zijn 
beschikbaar om bewerkt te worden op de Proliner als een 
.DXF en om geïmporteerd te worden in een andere meting. 

Opslaan als / Selectie opslaan

Exporteer meerdere bestanden tegelijk. Exporteer al uw 
foto’s als .DXF of als afzonderlijke PDF-pagina’s. 

Meerderen bestanden exporteren

Creëer projecten en voeg volledige projectgegevens toe. 

Projectgegevens

Gebruik de schetsfunctie om te tekenen en schrijven op uw 
meting en te exporteren naar een PDF. 

Schetsen



Maak complete rapporten, pas deze naar wens aan en voeg 
uw bedrijfslogo toe. De rapporten kunnen bestaan uit een 
pagina met de projectgegevens, volledig overzicht van de totale 
projectmeting en de afzonderlijke productieonderdelen met 
afmetingen. Maar het kan ook extra pagina’s bevatten; één voor 
elk productieonderdeel.
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Voor meer informatie en demo video’s, 
bezoek onze website:  

www.prodim-systems.com
a product ofProdim International BV  

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond
Nederland

T: +31 492 579050
info@prodim-systems.com


