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“Proteus ERP software zorgt voor de juiste projectmatige 
afstemming tussen diverse afdelingen” 



Het uitwerken en produceren van individuele meubels of complete interieurs 
kan dankzij de keuze voor de juiste so�ware steeds effec�ever. Construeren, 
visualiseren, administra�eve taken verrichten plus het aansturen van machines 
verloopt met behulp van een modern pakket steeds gecontroleerder.

Proteus Systems Europe BV is al 30 jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en
implementa�e van projectma�ge so�wareoplossingen voor de interieurbouw. Als
distributeur van CAD/CAM systemen imos en Alphacam en met de eigen Proteus 
ERP so�ware wordt het werk bij veel bedrijven binnen de interieurbouw- en hout-
branche gemoderniseerd. Een tevreden klant van Proteus is Van Assem 

Op�male afstemming
“Binnen ons bedrijf zijn alle afdelingen sterk van elkaar a�ankelijk. De 
samenwerking moet feilloos verlopen. Presteert een persoon of afdeling niet goed 
dan hee� dat gevolgen voor een ander”, zo start Van Bekkum zijn uitleg. “Alle 
processen dienen op�maal op elkaar afgestemd te zijn en een goed 
so�warepakket levert daar een belangrijke bijdrage aan. En net zo belangrijk: onze 
klanten genieten van een betrouwbare lever�jd.



“Proteus in combina�e met imos iX is 
een goede keuze voor het ze�en van 
de volgende stap rich�ng 
industrie 4.0.”

Ruim 12 jaar geleden hadden wij diverse niet gekoppelde 
programma’s in gebruik, zoals Excel en Exact. Dat was verre van 
wenselijk. Het was dan ook onze wens om voor een systeem te 
kiezen waarbij de calcula�e, projectadministra�e, planning en 
tevens de financiële administra�e op�maal verloopt.”

Voldoet aan de wensen
Van Bekkum ging des�jds in gesprek met een aantal collega 
interieurbouwers en al snel bleek de so�ware van Proteus de 
meest voor de hand liggende op�e voor zijn bedrijf te zijn.
“Ik zocht een pakket voor de toekomst; dus waarbij we niet te snel 
tegen grenzen zouden aanlopen. Het is bovendien een bijzonder
gebruiksvriendelijk pakket. Daarnaast helpt Proteus ERP so�ware 
voor de juiste projectma�ge afstemming tussen diverse afdelingen. 
Dat verbetert de samenwerking binnen het bedrijf en zorgt daar-
mee ook voor een beter product! Proteus IBT hee� zich naar
tevredenheid bewezen en voldoet ook nog steeds aan onze 
huidige wensen.” 

Industrie 4.0
“Recent hebben we een volgende stap gezet in de automa�sering, 
wij zijn op zoek gegaan naar een 3D-tekenpakket dat de complete 
oplossing biedt bij de produc�e van meubelen. We zien imos iX als 
de nieuwe standaard voor de markt en daarnaast voldeed het aan 
al onze specifieke wensen. Proteus IBT in combina�e met imos iX 
was daarom voor ons een goede keuze voor het ze�en van de 
volgende stap rich�ng industrie 4.0.” 



Mappen van CAD-data
Mede dankzij de keuze voor deze so�warepakke�en hee� Van Assem interieur-
bouw een enorme sprong gemaakt in de ontwikkeling van het bedrijf. Daar is Van 
Bekkum van overtuigd. “We hebben een soepele implementa�e gehad door 
scholing op loca�e. Over de mogelijkheden die ontstaan door het mappen van de 
CAD-data in de Proteus ERP so�ware zijn we zeer tevreden.”

Lagere faalkosten
Naast de investering in de so�ware zijn wij ‘slimmer gaan werken’ en hebben we 
nieuwe machines aangescha� die perfect aansluiten op het totale systeem en 
uitstekend met elkaar communiceren. Ook de faalkosten zijn lager doordat 
structurele fouten eenvoudig kunnen worden getackeld. 

Uiteindelijk is het doel efficiënter te werken waardoor o.a. de teamleiders minder 
�jd op kantoor doorbrengen en meer uren op de werkvloer bezig kunnen zijn. Wij 
zijn dan ook bijzonder content met dit pakket. Processen lopen gesmeerder en dat 
zorgt voor een nog betere service en de hoogste kwaliteit meubilair.
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Proteus Systems Europe BV ontwikkelt en implementeert branchespecifieke bedrijfsso�ware 
waarmee u als organisa�e efficiënter kunt werken.

Onze so�ware is specifiek ontwikkeld voor de branches: interieurbouw, meubelindustrie, 
badkamer- en keukenbouw, a�ouw, winkel- en projec�nrich�ng, standbouw, houthandel, 
hou�mport en houtbewerking, plaatverwerking, kunststof-, metaal- en steenbewerking.

Voor deze branches hebben wij specifieke oplossingen op het gebied van ERP, CRM, Handels- 
en Projectadministra�e en Calcula�e, 3D CAD/CAM, Plaatop�malisa�e, Machineaansturing, 
3- tot 5-as CNC-aansturing en Nes�ng.


