
A solução completa para digitalizar e gerenciar
de forma otimizada o fluxo das informações

PRODIM FACTORY



Dados básicos são organizados nas bibliotecas do Factory. Gerenciar coleções de formas, de desenho,
materiais, recortes, perfis e campos não categorizados a serem utilizados.
Principais funcionalidades:
•  Factory fornece bibliotecas para:

•  Construir e gerenciar bibliotecas
•  Campos de bibliotecas a serem mostrados são totalmente personalizáveis
•  Opções de filtro para fácil navegação

Project home é o módulo principal do software que conecta todos os módulos disponíveis.
Principais funcionalidades:
•  Criar e gerenciar projetos
•  Importar, exportar e explorar ficheiros de projeto
•  Adaptar e personalizar informações da empresa
•  Personalizar informações e preencher campos a serem usados para suas necessidades

Materials Cut-outs Profiles Miscellaneous

O Factory Draw é uma ferramenta de desenho CAD rápida e fácil de usar que amplia ainda mais 
as funcionalidades do EDIT CT. Principais funcionalidades:
•  Criar esboços digitais rápidos com base em formas e dimensões básicas
•  Importe, edite e finalize as medições do Proliner diretamente ou via EDIT CT
•  Interface de utilizador simples e fácil de entender com instruções pop-up úteis
•  Um conjunto completo de ferramentas para capturar todas as dimensões principais
    e integrar desejos de clientes
•  Adicione formas básicas, materiais, recortes e bordas de perfil de suas bibliotecas
•  Adicione paredes e linhas de corte de serra
•  Divida seu design em peças
•  Exporte seu desenho como DXF e PDF para serem usados para orçamentação
    e produção

VISITE NOSSO SITE PARA MAIS INFORMAÇÕES E VÍDEOS
DE DEMONSTRAÇÃO: WWW.PRODIM-SYSTEMS.COM

O mesmo software com o qual está acostumado a trabalhar no Proliner para verificar,
editar e finalizar moldes digitais.

O SOFTWARE PRODIM FACTORY PERMITE QUE EMPRESAS
LEVEM A DIGITALIZAÇÃO AO PRÓXIMO NÍVEL

CONECTE O CAMPO, O ESCRITÓRIO E A PRODUÇÃO

QUOTE / FORNECER AO SEU CLIENTE TODAS AS
INFORMAÇÕES QUE ELE PRECISA
Crie automaticamente cotações rápidas. Principais funcionalidades:
•  Cotações podem ser totalmente adaptadas às suas necessidades usando
    configurações e bibliotecas
•  Factory gera automaticamente cotações com base nas medições do Proliner,
    desenhosno Factory e os preços indicados para seus materiais e serviços
•  Cotações geradas ainda podem ser personalizadas depois
•  Adicionar ficheiros à sua cotação (desenhos, visualizações de design)
•  Exportar a cotação (PDF) para ser enviada ao cliente

PROJECT HOME / OBTENHA TODAS AS INFORMAÇÕES QUE
VOCÊ REQUER PARA GERENCIAR SEUS PROJETOS  

LIBRARY / CONFIGURE SUAS BIBLIOTECAS DIGITAIS PARA 
PADRONIZAR PROCESSOS, POUPAR TEMPO E ELIMINAR ERROS

EDIT CT / PROLINER SOFTWARE EM SEU LAPTOP OU DESKTOP

DRAW / CRIE ESBOÇOS DIGITAIS RÁPIDOS OU DESENHOS
DETALHADOS PARA O SEU CLIENTE NUM INSTANTE
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