
A solução completa para digitalizar e gerenciar de forma
otimizada o fluxo das informações em sua empresa de pedra

PRODIM FACTORY



Prodim Factory é construído de forma que Prodim possa fornecer pacotes de Prodim Factory adaptados para atender às necessidades de qualquer fabricante de Pedras

Project home é o módulo principal do software que conecta todos os módulos disponíveis.

Principais funcionalidades:

•  Criar e gerenciar projetos
-  Seguir status de projetos
-  Adicionar trabalhos de medição
-  Adicionar trabalhos de produção

•  Importar, exportar e explorar ficheiros de projeto
-  Dados do projeto e fotos (via aplicativo móvel Proliner File Transfer)
-  Dados de medição Proliner
-  Desenhos
-  Ficheiros de produção e relatórios

•  Adaptar e personalizar informações da empresa
•  Personalizar informações e preencher campos a serem usados para suas necessidades

PROJECT HOME
OBTENHA TODAS AS INFORMAÇÕES QUE VOCÊ REQUER PARA GERENCIAR SEUS
PROJETOS USANDO APENAS UM INTERFACE 

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 ou importar uma biblioteca completa
    pré-preenchida criada por Prodim
•  Campos de bibliotecas a serem mostrados são totalmente personalizáveis
•  Opções de filtro para fácil navegação

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

Materials Cut-outs Profiles Miscellaneous

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

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 e use-as para encaixe e combinação de peças
•  Exporte seu desenho como DXF e PDF para serem usados para orçamentação
    e produção

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

EDIT CT
PROLINER SOFTWARE EM SEU LAPTOP OU DESKTOP

Verifique, edite e finalize suas medições
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Slab Layout

Project
Kitchentop

Nesting
Example Kitchen PDF (OptionB)

Slab

Azul Bahia A2

Date

16-09-2016

QUOTE
FORNECER AO SEU CLIENTE TODAS AS INFORMAÇÕES QUE ELE 
PRECISA EM POUCOS PASSOS E FECHAR NEGÓCIO

Crie automaticamente cotações rápidas ou as cotações com fotos das peças cortadas na laje.
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 (com ou sem dados de alinhamento) 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

Prodim
Helmond
The Netherlands+31 492 579050orderdesk@prodim-systems.com

Estimate ProposalExample Kitchen PDF (OptionA)

John Fritz
High Street 1
5701 AB, HelmondThe Netherlands+31 492 579050

Slab

Azul Bahia A2 Azul Bahia A2
MirrorProfile

Wall Waterfall Seam Cutout NONE

Project
KitchentopStatus
BlankSource files
Example Kitchen PDF (OptionA) (Nesting)

Quote date
16-09-2016Valid until
16-10-2016

Name

Type Length price Length (m) Area price Area (m²) Item price Quantity Total

Wall

Profile
15.00 5.2374

0.00
€ 78.56

Waterfall

Profile
75.00 11.1082

0.00
€ 833.11

Seam

Profile
39.00 3.5951

0.00
€ 140.21

Cutout

Profile
20.00 4.5339

0.00
€ 90.68

NONE

Profile
20.00 1.1304

0.00
€ 22.61

1810 Company Zanunu 700U

Cutout

0.00
1 € 0.00

Azul Bahia A2

Slab

400.00 2.6946
1 € 1077.86

Azul Bahia A2 Mirror

Slab

400.00 2.5791
1 € 1031.63

Installation Top (A)

Installation

150.00
1 € 150.00

Installation Sink (A)

Installation

145.00
1 € 145.00

Cutting CNC

Operation

500.00
1 € 500.00

Cutting preparation

Operation

200.00
1 € 200.00

Shipment overall (excl. installation) (per 10K)
Delivery

265.00
2 € 530.00

Subtotal (without taxes)

€ 4799.66

Taxes at 21%

€ 1007.93

Subtotal (with taxes)

€ 5807.59

Insurance (first 2 years) (on product)
Insurance

0.00
1 € 0.00

TOTAL

€ 5807.59

Company Signature__________________________ Date_____________

Customer Signature__________________________ Date_____________

Payments to be done via bank transfer, within 30 days from invoice date.

Payment Conditions

Signing below, all terms and conditions are approved.

Terms and Conditions

Digitalize seu stock de lajes na fábrica

Não tente adivinhar.
Veja quais lajes tem em stock, 
encomendadas e reservadas

O Factory Slab permite que empresas de pedra digitalizem lajes e as adicionem a seu stock.
Principais funcionalidades:

•  Digitalize lajes de três formas
-  Materiais padrão com dimensões fixas: basta adicionar uma laje, suas dimensões
   e uma imagem de material diretamente no software.
-  Configuração fixa para lajes únicas: use uma configuração fixa e pré-calibrada
   com câmara e tela verde na frente da qual coloca a laje
-  Configuração flexível para lajes exclusivas: meça 4 pontos em uma laje com o Proliner
   e combine-a com uma foto. Isso pode ser feito em qualquer lugar, oferecendo
   máxima flexibilidade.

•  Um inventário de lajes digital
-  Uma visão geral clara de todas as lajes em stock, encomendadas e reservadas
-  Defeitos de laje podem ser marcados e são claramente visíveis
-  Lajes digitalizadas podem ser usadas para a alinhamento de marcas nas lajes
   com o módulo Factory Match

SLAB CREATOR
CONSTRUA SEU INVENTÁRIO DE LAJES DIGITAL, OBTENHA UMA VISÃO CLARA DO 
QUE ESTÁ EM STOCK, PEDIDO, RESERVADO E ALINHE MARCAS DE SUAS LAJES DE 
FORMA DIGITAL

Adicionar laje
dimensões fixas

Adicionar laje
configuração fixa

Adicionar laje
configuração flexível

Alinhe peças desenhadas em lajes de seu armazém digital. Evite defeitos marcados
e mova as peças até obter os padrões perfeitamente alinhados para seu cliente.
Principais funcionalidades:

•  Escolha lajes exclusivas de sua biblioteca de lajes criadas com Slab Creator
•  Use peças de Factory Draw
•  Alinhe peças em suas lajes exclusivas
-  Mova e gire as peças para caberem na laje
-  Indicador automático se uma peça não couber
-  Combine padrões de laje usando uma função de pré-visualização em tempo real
-  Os defeitos estão claramente marcados para ter em conta
-  Adicione várias lajes

•  Exporte seu alinhamento DXF e PDF para serem usados para cotação e produção

MATCH
CRIAR UM PADRÃO DE LAJE PERFEITAMENTE
ALINHADO PARA SEU CLIENTE

Deslize suas peças sobre a laje para 
procurar padrões correspondentes

Ligue para aconselhamento sobre o pacote de software Prodim Factory sob medida:  +31 492 57 90 50



FIELD

OFFICE

PRODUCTION

Factory é a resposta para os desafios que a maioria das empresas de pedra enfrenta hoje:
Como gerenciar de forma ideal o fluxo de informações em sua empresa? 

O software Factory oferece várias soluções para que os fabricantes de
pedras digitalizem, gerenciem e melhorem seus processos
de negócios de forma mais fácil e mais eficiente,
usando apenas uma plataforma.

O Prodim Factory é um software independente,
mas também permite que os fabricantes
de pedra obtenham o máximo dos
dados de medição do Proliner.
A missão da Prodim é melhorar,
sempre!
 
Ligue para aconselhamento
personalizado sobre o seu
Pacote Proliner Stone &
Prodim Factory

VISITE NOSSO SITE PARA MAIS INFORMAÇÕES E VÍDEOS DE DEMONSTRAÇÃO

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

CONECTE O CAMPO, O ESCRITÓRIO E A PRODUÇÃO

www.prodim-systems.com
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

https://www.youtube.com/watch?v=zLh8uGnjD6g
https://www.youtube.com/watch?v=b_iARI7mx_g&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=CrgzlGmCWF8
https://www.youtube.com/watch?v=fbz0pVENBag
https://www.youtube.com/watch?v=VxUD36PuajU
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com
mailto:info%40prodim-systems.com?subject=

