
        software voor  
  houtverwerking 

De specialisten van Proteus Systems zijn beschikbaar om uw organisatie te ondersteunen in het 

software is het mogelijk om uw werk methodiek te optimaliseren en uw machinepark veel sneller 
aan te sturen. Alle soorten plaatverwerkende machines worden door deze software aangestuurd. 
Wij hebben ervaring met alle soorten machines: van geautomatiseerde platenzagen tot 5 assige 
CNC bewerkingscentra. 

CAD/CAM systemen
Door onze software wordt de weg tussen ontwerp en fabricage geautomatiseerd. Dit wordt bereikt door 

modules. Bij Proteus wordt de stap van ontwerp naar productie verkleind. Uw mensen kunnen met onze 
-

meringen van uw machines. U kunt bij Proteus kiezen uit software die werkt vanuit stuklijsten, vanuit 2D 
tekeningen of vanuit geavanceerde 3D ontwerptekeningen. Al meer dan 20 jaar slaan wij zo dagelijks de 
brug tussen kantoor en werktplaats.

Machineonafhankelijk
Proteus werkt onafhankelijk van, maar  in nauwe samenwerking met, de leveranciers van uw machines. Wij 
kennen reeds de meest gebruikte installaties en gaan graag in overleg met u om samen met uw leverancier 
tot een perfecte oplossing te komen. Met ons blijft u onafhankelijk v
dat meerdere fabricaten van machines op een perfecte manier kunnen samenwerken. Dit heeft tot voordeel 
dat u vrij bent in de keuze van uw productiemiddel, onafhankelijk van de te gebruiken software. Ook hier 
werkt de inzet van een gespecialiseerde partij!

De laatste 25 jaar heeft de productietechnologie binnen de hout-
verwerkende industrie een enorme evolutie doorgemaakt. Het 

gebruik van CNC (Computer Numerical Control) gestuurde machines 
is vanuit grote industriele complexen gedownsized naar het midden 

en kleinbedrijf. CNC Machines komen voor binnen elke bedrijfs-
grootte, van eenmansbedrijven tot multinationals. Het gebruik van 
dit type machine heeft tot een kwaliteitsverbetering geleid van de 

geproduceerde producten en halffabrikaten. Natuurlijk moeten 
deze CNC machines gevoed worden met de juiste machine pro-



Proteus samen met partners
Voor uw werkvoorbereiding en productieproces 
heeft Proteus samen met haar Europese partners 
een aantal producten ontwikkeld waarmee de 
techniek binnen uw bedrijf op ultramoderne hoogte 
komt te staan: Proteus automatiseert uw volledige 
werkvoorbereiding.

Proteus Plaatoptimalisatie
Voor de aansturing van uw CNC gestuurde zaag- 
machine leveren wij het Proteus Zaagwerk Plaatop-
timalisatie pakket; het pakket om op een zeer 
eenvoudige manier van een stuklijst tot de zaag-
schema’s en de aansturing van uw CNC gestuurde 

op simpele wijze aan uw behoeftes aan te passen 
en zorgt voor een eenvoudige aansturing van uw 
plaatopdeelzaag.

Marvin 2D CAD/CAM
Met behulp van ons Marvin 2D CAD/CAM systeem 
is het vanuit AutoCAD of AutoCAD LT mogelijk om 

met 1 druk op de knop CNC programma’s te gene-
reren. Niet meer converteren, niet meer importeren 
in gebruikersonvriendelijke software, maar vanuit 
uw AutoCAD omgeving uw bewerkingen tekenen 
en direct uw CNC gestuurde boor/frees machines 
aansturen. Ook biedt Marvin binnen de panelen-, 
ramen- en deurenindustrie mogelijkheden om met 
geparametriseerde programma’s de voorbereidings-
tijden aanzienlijk te verkorten.

Imos 3D CAD/CAM
Met het IMOS 3D Kasten en Meubel ontwerp systeem 
is mogelijk om ook uw bedrijf de wereld van 3D 
CAD in te voeren. Met imos wordt op basis van 
het bekende AutoCAD systeem eenvoudig een 3D 
kast getekend. Vanuit dit 3D ontwerp maakt u een 
presentatie tekening, stuklijsten en werktekeningen 
en stuurt u uw CNC machines aan. Dit is meubelont-
werp voor de 21ste eeuw. U tekent slechts 1 maal, 
daarna selecteert u alleen nog de gewenste output. 
Meubels direct van presentatie naar productie!

De onafhankelijke specialist    
   in machine aansturing



Planning & Control
Door Proteus is software ontwikkeld om het produc-
tieproces in uw fabriek te plannen en te controleren. 
De planningssoftware is zodanig ontwikkeld dat  
het mogelijk is om vanuit de behoefte (gecalculeerde 
uren) automatisch een productieplanning te gene-
reren. Op deze manier zijn alle doorlooptijden van 
uw orders bekend. Met speciale software voor de 
machine is het mogelijk om de volledige doorloop 
van uw productieproces te volgen en eenvoudig 
de probleempunten in uw productieproces op te 
sporen. Ook is het mogelijk om een automatisch 
platenmagazijn door de software te laten aansturen. 
Het resultaat: u heeft een optimaal inzicht in uw 
productieproces.

Onze software nu en in de toekomst
De software die wordt geleverd door Proteus is 
modulair opgebouwd. Wij adviseren u welke modules 
door uw bedrijf kunnen worden gebruikt.  
Na aankoop installeren wij de software op uw 

systeem en begeleiden u bij de invoering binnen uw 
bedrijf. Ook zorgen wij dat uw systeem up to date 
blijft en dat u ons bij eventuele problemen kunt 
inschakelen om dit zo snel mogelijk op te lossen. 
Onze visie is dat wij niet alleen vandaag maar ook 
in de toekomst uw software partner willen zijn. Uw 
core business is ook onze core business. 
Proteus is dagelijks op zoek naar nieuwe uitdagingen 
en aanvullingen van ons producten assortiment. Wij 
weten dat niets standaard bij u is. Wij ontwikkelen en 
leveren standaard oplossingen maar staan bekend 
om onze individuele aanpak. 

Alles geïntegreerd

  met een individuele aanpak

Producten voor optimalisatie van uw productieproces

Proteus Plaatoptimalisatie Vanuit een stuklijst worden zaagschema’s berekend en naar de 
platenzaag gestuurd.

Imos 3D CAD/CAM Met imos wordt een meubel in AutoCAD getekend en direct naar 
platenzaag en CNC boor/frees gestuurd.

Marvin CAD/CAM Panelen worden in AutoCAD getekend en via Marvin naar de CNC 
boor/frees gestuurd.

Proteus Planning/Control Automatisch worden uw orders gepland en op elke productiema-
chine is geeft de operator de voortgang aan.

Proteus Track and Trace Panelen binnen uw fabriek worden met barcode scanners gecon-
troleerd en gevolgd.

Proteus Platenmagazijn-
sturing

Vanuit onze logistieke en voorraadmodule  is er een koppeling 
met uw geautomatiseerde platen magazijn.

Alles geïntegreerd

  met een individuele aanpak
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