
De complete oplossing voor het digitaliseren en optimaliseren
van bedrijfsprocessen in de steenbranche

PRODIM FACTORY



Prodim Factory is zo ontwikkeld dat Prodim pakketten aan kan bieden, passend bij de behoefte van elke steenfabrikant

Project home is de centrale module van de Factory software die alle modules
met elkaar verbindt. De belangrijkste functies zijn:

•  Maak en beheer projecten
-  Volg de status van uw projecten
-  Voeg Proliner meetdata toe
-  Maak werkopdrachten aan voor productie
•  Importeer, exporteer en beheer projectbestanden
-  Projectdata en foto‘s (kan ook via de Proliner File Transfer App voor mobiel)
-  Proliner meetdata
-  Tekeningen
-  Bestanden en rapportages voor productie
• Bewerk bedrijfsinformatie en personaliseer de software
• Pas de getoonde informatie en invoervelden naar behoefte aan

PROJECT HOME
ÉÉN SOFTWARE OM AL UW PROJECTINFORMATIE TE BEHEREN

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 en / of maak gebruik van een
   uitgebreide bibliotheek gevuld door Prodim
• Aanpasbare velden, laat alleen zien wat u in de praktijk gebruikt
• Zoek met een filter en vind snel wat u nodig heeft

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

Materials Cut-outs Profiles Miscellaneous

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

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 en gebruik deze voor nesting en slab matching
• Exporteer tekeningen en rapporten voor de klant en productie (.dxf en .pdf)

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

EDIT CT
PROLINER SOFTWARE OP UW LAPTOP OF DESKTOP PC

Check, bewerk en bereid metingen voor
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Slab Layout

Project
Kitchentop

Nesting
Example Kitchen PDF (OptionB)

Slab

Azul Bahia A2

Date

16-09-2016

QUOTE
VOORZIE UW KLANT IN EEN PAAR EENVOUDIGE STAPPEN VAN
AL DE BENODIGDE INFORMATIE EN SLUIT DE DEAL

Maak snel een prijs gebaseerd op een digitale schets of ga voor een offerte gebaseerd op een
gedetailleerd digitaal template met gematchte slab-patronen. 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 (met of zonder matching data) en de door u aangegeven prijzen
   voor materialen en diensten
• De 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

Prodim
Helmond
The Netherlands+31 492 579050orderdesk@prodim-systems.com

Estimate ProposalExample Kitchen PDF (OptionA)

John Fritz
High Street 1
5701 AB, HelmondThe Netherlands+31 492 579050

Slab

Azul Bahia A2 Azul Bahia A2
MirrorProfile

Wall Waterfall Seam Cutout NONE

Project
KitchentopStatus
BlankSource files
Example Kitchen PDF (OptionA) (Nesting)

Quote date
16-09-2016Valid until
16-10-2016

Name

Type Length price Length (m) Area price Area (m²) Item price Quantity Total

Wall

Profile
15.00 5.2374

0.00
€ 78.56

Waterfall

Profile
75.00 11.1082

0.00
€ 833.11

Seam

Profile
39.00 3.5951

0.00
€ 140.21

Cutout

Profile
20.00 4.5339

0.00
€ 90.68

NONE

Profile
20.00 1.1304

0.00
€ 22.61

1810 Company Zanunu 700U

Cutout

0.00
1 € 0.00

Azul Bahia A2

Slab

400.00 2.6946
1 € 1077.86

Azul Bahia A2 Mirror

Slab

400.00 2.5791
1 € 1031.63

Installation Top (A)

Installation

150.00
1 € 150.00

Installation Sink (A)

Installation

145.00
1 € 145.00

Cutting CNC

Operation

500.00
1 € 500.00

Cutting preparation

Operation

200.00
1 € 200.00

Shipment overall (excl. installation) (per 10K)
Delivery

265.00
2 € 530.00

Subtotal (without taxes)

€ 4799.66

Taxes at 21%

€ 1007.93

Subtotal (with taxes)

€ 5807.59

Insurance (first 2 years) (on product)
Insurance

0.00
1 € 0.00

TOTAL

€ 5807.59

Company Signature__________________________ Date_____________

Customer Signature__________________________ Date_____________

Payments to be done via bank transfer, within 30 days from invoice date.

Payment Conditions

Signing below, all terms and conditions are approved.

Terms and Conditions

Digitaliseer slabs op iedere locatie

Direct inzicht in de slab
voorraad, bestellingen
en reserveringen

Factory Slab stelt steenfabrikanten in staat om slabs te digitaliseren en toe te voegen aan
aan hun slabvoorraad. De belangrijkste functies:

•  Drie verschillende manieren om slabs te digitaliseren
-  Standaard materiaal met vaste afmetingen: Maak een nieuwe slab aan in de software,
   voeg afmetingen en een foto van het materiaal toe.
-  Unieke slabs in een vaste opstelling: Plaats een slab voor een green screen en camera,
   waarbij gebruik wordt gemaakt van een vaste vooraf gekalibreerde opstelling.
-  Unieke slabs in een flexibele opstelling: Meet 4 punten van de slab met behulp van de
   Proliner en combineer dit met een foto. Dit kan overal en biedt maximale flexibilitieit.

• Digitale slab voorraad
- Een duidelijk overzicht van alle slabs die op voorraad, besteld of gereserveerd zijn
- Beschadigingen kunnen worden gemarkeerd en zijn duidelijk zichtbaar
- De gedigitaliseerde slabs kunnen gebruikt worden voor slab matching
  in de Factory Match module

SLAB CREATOR
DIGITALISEER UW VOORRAADBEHEER VOOR DIRECT INZICHT IN UW SLAB
VOORRAAD, BESTELLINGEN EN RESERVERINGEN. GEBRUIK SLABS VOOR MATCHING

Add slab
Fixed dimensions

Add slab
Fixed setup

Add slab
Flexible setup

Slab match projectelementen op digitale slabs uit uw voorraad. Houd rekening met gemarkeerde
beschadigingen en positioneer de afzonderlijk elementen zodanig dat slab-patronen exact lijnen
met elkaar. Creëer het ontwerp waarnaar de klant op zoek is. De belangrijkste functies:

• Kies unieke slabs uit uw digitale slab voorraad, gemaakt met Slab Creator
• Gebruik getekende projectelementen uit Factory Draw
• Slab match de afzonderlijke elementen op uw unieke slab
- Positioneer en roteer elementen zodanig dat ze passen op de slab

- Automatische indicator als een element niet past

- Match slab-patronen met behulp van een live voorbeeld

- Beschadigingen zijn duidelijk zichtbaar, zodat hier rekening mee kan worden gehouden

- Voeg meerdere slabs toe om te matchen

• Exporteer uw match als DXF of PDF-bestand om te gebruiken voor een offerte of productie

MATCH
ONTWERP PROJECTEN MET PERFECT UITGELIJNDE
SLAB-PATRONEN VOOR UW KLANTEN 

Positioneer afzonderlijke elementen om
slab-patronen exact te lijnen

Bel voor advies over uw Prodim Factory pakket op maat: +31 492 57 90 50



FIELD

OFFICE

PRODUCTION

Factory biedt het antwoord op de uitdaging, waarmee de meeste steenfabrikanten tegenwoordig worden geconfronteerd:
Wat is de meest efficiente manier om de informatiestroom in mijn bedrijf te managen?

Factory software biedt meerdere oplossingen voor uw organisatie om
dagelijkse bedrijfsprocessen te digitaliseren, managen en
verbeteren op een makkelijke, efficiënte manier en
allemaal binnen dezelfde software.

Prodim Factory is een op zichzelf staand
softwarepakket, maar biedt steen-
fabrikanten ook mogelijkheden
om optimaal gebruik te maken
van Proliner meetdata.

Prodim’s mission is to improve,
always!
 
Bel voor advies op maat
over uw Proliner Stone
& Prodim Factory pakket

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE EN DEMONSTRATIEVIDEOS

PRODIM FACTORY SOFTWARE BIEDT STEENFABRIKANTEN DE
MOGELIJKHEID OM BEDRIJFSPROCESSEN TE DIGITALISEREN

CONNECT FIELD, OFFICE AND PRODUCTION

www.prodim-systems.com
Part of Prodim Group

Prodim International BV  Telefoon: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Nederland

Prodim USA  Telefoon:  +1 772 465 4000

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

https://www.youtube.com/watch?v=zLh8uGnjD6g
https://www.youtube.com/watch?v=b_iARI7mx_g&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=CrgzlGmCWF8
https://www.youtube.com/watch?v=fbz0pVENBag
https://www.youtube.com/watch?v=VxUD36PuajU
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com
mailto:info%40prodim-systems.com?subject=

