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DEALER MET EIGEN ENGINEERING

Vero is een softwarebedrijf dat behoort tot de
beursgenoteerde Hexagon groep. In België
treedt ProduSoft op als verdeler. In de portfolio
zitten onder meer de pakketten VISI (voor de
matrijzenbouw), PEPS (voor het draadvonken),
Worknc (voor complexe freesbewerkingen) en
Edgecam (voor draai- en freescombinaties).
Binnen ProduSoft werken er tien mensen. Een
daarvan is een ontwikkelaar, want het bedrijf
met vestigingen in Maldegem en Westerlo
doet onder de naam Yocto ook aan eigen
engineering, waarbij er van scratch wordt
gestart. Vandaag heeft ProduSoft op die
manier al meer dan 150 licenties lopen.

ICT CENTRAAL

ProduSoft heeft een duidelijke missie: een
toegevoegde waarde creëren door de
nieuwste ontwikkelingen op het vlak van soft-
ware op de voet te volgen. En de tijd zit mee,
want Industrie 4.0 zet ICT centraal op de
agenda. Om de processen te optimaliseren,
moeten alle procesniveaus met elkaar worden
verbonden, zodat de data vlot kunnen worden
uitgewisseld. Met name in de plaatbewerking
speelt dit thema. Specifiek voor de plaatbe-
werking biedt ProduSoft de machineonafhan-
kelijke Radan software aan die, beginnend
vanaf de prijsaanvraag die via de Webquote

wordt binnengetrokken, ook
alle verdere stadia

van het pro-
ductie-

proces aanstuurt: lasersnijden, ponsen,
plooien of 3D-lasersnijden (buis). Nadat de
CAD-tekeningen zijn binnengehaald en opge-
schoond, nemen de diverse modules het over
om de tooling uit te werken en de nestings van
de stukken tot in het detail te berekenen. Pas
op het niveau van Order Manager worden de
orders met elkaar gecombineerd om bv. op
materiaalgebruik te optimaliseren. Interessant
voor de operator bij het uitsorteren is dat het
programma via kleuren zal aangeven welke
stukken samen horen, tenzij u werkt met een

automatisch sorteerstation.
Ook dat kan door Radan
worden  aangestuurd.
Overigens, alle bewerkings-
data worden teruggekoppeld
en gecombineerd met an-
dere info, want het
gaat over meer dan
machinetijden alleen. Er

moet  bv.  worden
ontbraamd. Ook die stap

wordt meegenomen in de prijsbe-
rekening. Tevens is er een koppeling

met het ERP-pakket,

zodat ook alle administratieve stromen met
werkelijke data worden gevoed en de nacal-
culatie de echte productiesituatie zal weer-
geven. Kortom, met Radan biedt ProduSoft
een instrument aan om uw volledige cyclus
aan te sturen en de processen te optimaliseren
volgens de parameters die u zelf wilt.

ProduSoft is op zoek naar nieuwe collega's!

PRODUSOFT, UW PARTNER 
IN DE PLAATBEWERKING
RADAN PAKKET COVERT HET HELE TRAJECT VAN OFFERTE TOT EN MET NC-PROGRAMMA 

oogwaardige oplossingen, daarvoor bent u bij ProduSoft aan het juiste adres. 
Als CAD/CAM-specialist bij uitstek met verregaande kennis over diverse 

bewerkingstechnologieën en ontwerpsystemen zorgt ProduSoft voor de vertaling 
van het productontwerp naar de NC-programma's voor de machines, in zowel de 
verspaning als de plaatbewerking. In dat laatste segment verdeelt het bedrijf de 
Radan software, die sinds zijn ontstaan aan de universiteit van Bath (UK) altijd al 
een pionier is geweest. Op die manier blijft ProduSoft u altijd een stap voor. Van 
offerteberekening over de bewerkingen tot en met de logistieke afhandeling, met 
ProduSoft als partner zit u gebeiteld.
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