
De complete oplossing voor het digitaliseren 
en optimaliseren van uw bedrijfsprocessen

PRODIM FACTORY



PRODIM FACTORY SOFTWARE BIEDT U DE MOGELIJKHEID 
OM UW BEDRIJFSPROCESSEN TE DIGITALISEREN

CONNECT FIELD, OFFICE AND PRODUCTION

QUOTE /VOORZIE UW KLANT VAN AL DE BENODIGDE INFORMATIE
Maak snel een offerte gebaseerd op een digitale schets. De belangrijkste functies:
• Offertes kunnen geheel naar wens worden aangepast 
   met behulp van de instellingen en bibliotheken
• Factory genereert automatisch offertes op basis van Proliner metingen,
   Factory Drawings en de door u aangegeven  prijzen voor materialen
   en diensten
• Automatisch gegenereerde offertes kunnen achteraf nog worden aangepast
• Voeg bestanden aan een offerte toe (tekeningen, ontwerpvoorbeelden)
• Exporteer de offerte (PDF) en verstuur deze naar de klant

Standaard data wordt opgeslagen en georganiseerd in bibliotheken. Beheer verzamelingen
van uitgetekende basisvormen, uitsparingen, de door u gebruikte profielen, materialen en
invoervelden. De belangrijkste functies:
•  Factory voorziet in bibiotheken voor:

•  Maak en beheer uw eigen bibliotheken 
•  Aanpasbare velden, voer gegevens en prijzen in
•  Zoek met een filter en vind snel wat u nodig heeft

Materialen Uitsnedes Profielen Diversen

LIBRARY / MAAK BIBLIOTHEKEN AAN OM PROCESSEN TE 
STANDAARDISEREN, TIJD TE BESPAREN EN FOUTEN TE VOORKOMEN

Dezelfde software als u gewend bent om mee te werken op de Proliner. 
Check, bewerk en bereid uw digitale templates voor op productie.

EDIT CT / PROLINER SOFTWARE OP UW LAPTOP OF DESKTOP PC

Factory Draw is een eenvoudig te gebruiken CAD tekenmodule die de functionaliteiten 
van Edit CT verder uitbreid. De belangrijkste functies:
• Creëer snel een digitale schets op basis van standaard vormen en afmetingen
• Importeer en bewerk Proliner metingen direct of via Edit CT
• Laagdrempelig en eenvoudig te bedienen door behulpzame pop-up aanwijzingen
• Een complete toolset voor het vastleggen van primaire dimensies
   en het verwerken van de klantwens
• Voeg uitgetekende basisvormen, uitsparingen, profielen en materialen toe 
   vanuit uw bibliotheken
• Voeg muren en zaagsnedes toe
• Creëer afzonderlijke elementen 
• Exporteer tekeningen en rapporten voor de klant en productie (DXF en PDF)

DRAW / MAAK SNEL EEN DIGITALE SCHETS OF 
GEDETAILLEERDE TEKENING VOOR UW KLANT

Project home is de centrale module van de Factory software die alle modules
met elkaar verbindt. De belangrijkste functies zijn:
•  Maak en beheer projecten
•  Importeer, exporteer en beheer projectbestanden
•  Bewerk bedrijfsinformatie en personaliseer de software
•  Pas de getoonde informatie en invoervelden naar behoefte aan

PROJECT HOME / ÉÉN PROGRAMMA OM AL UW 
PROJECTINFORMATIE TE BEHEREN
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