
WERELDLEIDER IN COMPLETE DIGITALE MEETOPLOSSINGEN

STEENINDUSTRIE



Werkbladen en achterwanden

Complete oplossingen voor de steenindustrie

Trappen

Prodim Factory - Digitaliseer slabs en uw
voorraadbeheer

Proliner CT - Voeg op locatie materialen, profielen
en uitsnedes toe aan een meting

Prodim Factory - Maak offertes op basis van een
schets en / of Proliner meting

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 vormen kunnen in een oogwenk zeer accuraat gemeten worden vanuit iedere positie. 

De Proliner is de snelste, meest accurate en duurzaamste digitale meetoplossing in de
markt. Meten met een draad maakt targets overbodig en reflectie heeft geen invloed op
het meetresultaat. Daarom biedt de Proliner het beste rendement aan steenfabrikanten.

Eenvoudig meten van hoeken en rondingen De Proliner is breed inzetbaar Meten met een draad maakt targets overbodig

Blijf competitief, ga digitaal!
Proliner technology was vanaf dag één succesvol in de steenindustrie en sindsdien is er een niet aflatende
focus op de voor Prodim belangrijke branche. Met meer dan 20 jaar ervaring kunnen wij u digitale 
meetapparatuur en software oplossingen bieden die helpen uw bedrijf te laten groeien. 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 steenindustrie software voor het verwerken
   van digitale templates en integreren van bedrijfsprocessen
•  Verbreed uw bedrijfsactiviteiten, benut de Proliner’s flexibiliteit

Fysieke templates



Our mission is to improve, always!

Proliner Stone CT - Check, bewerk en exporteer templates

Prodim Factory -  integreer het 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 steenindustrie. Bijvoorbeeld:

Bel voor advies: +31 492 57 90 50

Prodim Factory - Match een werktekening (DXF)
met gedigitaliseerde slabs uit uw voorraad

Prodim Factory - Voeg het te gebruiken materiaal
toe uit uw eigen digitale bibliotheek

Prodim Factory - Maak snel een digitale schets 
voor uw klant

Proliner Transfer App - Eenvoudige bestandsoverdracht

Procutter - Snij fysieke templates

       Toepassingsgerichte templating apps
         Taakgerichte Proliner apps voor het meten van werkbladen, achterwanden, trappen
         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:
Stone 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 steenconstructies. De belangrijkste:

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

Prodim Stairs: 
Stairs biedt een unieke oplossing voor het meten en maken van digitale templates
voor de afwerking van traptreden.

Prodim Procutter: 
De Procutter gebruik Proliner meetdata om fysieke templates uit speciale folie te snijden
voor productie.

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



BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE EN DEMONSTRATIEVIDEO‘S

STAY COMPETITIVE, GO DIGITAL
BESPAAR KOSTEN, VERBETER DE DOORLOOPTIJD

EN KWALITEIT VAN UW TEMPLATE PROCES
De vele jaren ervaring in de steen branche 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.

Voorbeelden van pakketten voor
toepassingen in de steenindustrie:

PROLINER TEMPLATOR PAKKET

- Proliner
- Proliner apps: 
  CT, Templates 
- Proliner Smartphone Apps (Android)
- Prodim Factory: 
  Home, Library, Draw
- Rugzak
- Statief
- 2 Batterijen + Oplader
- 4 Small leapfrog Pods
- Training

PROLINER FABRICATOR PAKKET

- Proliner
- Proliner apps: 
  CT, Templates 
- Proliner Smartphone Apps (Android)
- Prodim Factory: 
  Home, Library, Draw,
  Edit CT, Match, Slab Creator, Quote
- Rugzak
- Statief
- 2 Batterijen + Oplader
- 4 Small leapfrog Pods
- Training

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.prodim-systems.com/digital-templating-stone-stair-proliner/
https://www.prodim-systems.com/digital-templating-stone-countertop-proliner/
https://www.prodim-systems.com/products/proliner-generation-4x/
https://www.prodim-systems.com/prodim-factory-business-management-software-for-stone-shops/
https://www.prodim-systems.com/digital-templating-stone-backsplash-proliner/
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com/prodim/prodim-group/
mailto:info%40prodim-systems.com?subject=

