
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DRAW DRAW ADV DESIGN FABRICATOR

Faça a gestão dos seus projectos e imagens ü ü ü ü
Crie Bibliotecas com as suas coleções de 
materiais, recortes, perfis e formas de desenho ü ü ü ü
Importe ficheiros de medição Proliner ü ü ü ü
Ferramenta de Desenho CAD: Desenhe um molde 
digital de raiz ou verifique e edite moldes digitais 
baseados nas medições 2D do Proliner

ü ü ü ü

Crie peças de produção ü ü ü ü
Exporte desenhos, relatórios e ficheiros 
de produção em formatos DXF dedicados 
para máquinas CNC

ü ü ü ü
Crie planos múltiplos em 2D/3D 
e desenhe sólidos ü ü ü
Verifique e corrija colisões de sólidos em 2D/3D ü ü ü
Construa um inventário digital de Chapas de 
Pedra:
- Adicione chapas baseadas em dimensões, 
 imagens de amostra ou fotos.

- Importe chapas digitais de outras bibliotecas
- Marque a área de trabalho, defeitos e  pontos 
 de referencia para a maquinas CNC.

- Use chapas digitais para matching

ü ü

Obtenha uma rápida estimativa de custos ü ü
Construa um inventário para chapas 
de pedra natural:
- Adicione chapas com uma configuração 
 calibrada de câmera fixa e fundo verde

- Adicione chapas com configurações flexiveis,  
 baseadas em medidas do Proliner e uma foto

ü

Edit CT: Use o software incorporado do Proliner 
no seu computador ü

A solução de software completa para digitalizar e gerenciar de maneira 
otimizada o fluxo de informações para a indústria da pedra

LÍDER MUNDIAL EM SOLUÇÕES DIGITAIS DE MEDIÇÃO

FACTORY SOFTWARE



WWW.PRODIM-FACTORY.COM
Assista aos vídeos online do Factory para compreender todos os recursos do software

Part of Prodim Group
Prodim International BV  Telefone: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Holanda

Prodim USA  Telefone:  +1 772 465 4000

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

ASSISTA AOS VÍDEOS  
PRODIM-FACTORY.COM

VEJA QUAL PACOTE 
FACTORY MELHOR SE AJUSTA 

AS SUAS NECESSIDADES 

FACTORY DRAW ADVANCED
Verifique, edite e exporte modelos digitais com a ferramenta de desenho CAD rápida e fácil de usar & Construa planos verticais em 
2D / 3D, crie sólidos, verifique colisões e elimine todas as incertezas antes da instalação!

FACTORY DRAW
Verifique, edite e exporte modelos digitais com a ferramenta de desenho CAD rápida e fácil de usar.

FACTORY FABRICATOR
Verifique, edite e exporte modelos digitais, construa planos verticais em 2D / 3D, crie sólidos e verifique colisões & Adicione lajes 
reais ao seu inventário utilizando uma configuração de câmera ou de medição Proliner. Combine e crie desenhos de padrões 
alinhados.

FACTORY DESIGN
Verifique, edite e exporte modelos digitais, construa planos verticais em 2D / 3D, crie sólidos e verifique colisões & Crie lajes com 
base em dimensões e imagens de amostra, adicione-as ao seu inventário e use-as para combinar com seus sólidos
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