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ACATEC Software GmbH
Am Spehrteich 12 | 30989 Gehrden | Germany 
Tel. +49 5108 9159 -0 | Fax: +49 5108 - 9159-99

info@acatec.de | www.acatec.de

PROCAD GmbH & Co. KG
Vincenz-Prießnitz-Str. 3 | D-76131 Karlsruhe | Germany 
Tel. +49 (721) 9656-5   

info@pro-file.com | www.pro-file.com

PLM XpertCenter BV
Tussenlanen 17c | 2861 CB Bergambacht  | Nederland 
Tel. +31 (182) 35 04 41

contact@nl.pro-file.com |https://www.pro-file.com/nl/

ACATEC Software GmbH is een onderneming van de PROCAD Groep. Wij hebben klanten in Duits-
land, Oostenrijk en Zwitserland. Ons hoofdkantoor bevindt zich in de buurt van Hannover met een 
nevenvestiging nabij Frankfurt am Main.

De PRO.FILE productconfigurator biedt onze klanten een unieke end-to-end ervaring en stelt ze in 
staat hun processen – van verkoop tot engineering en van orderacquisitie tot verwerking – signifi-
cant te versnellen middels automatisering.

De PRO.FILE productconfigurator opent de weg naar een compleet nieuwe manier van werken: 
snel en eenvoudig projectprijzen genereren, offertes opstellen en klantspecifieke producten en 
productvarianten ontwerpen – al vanaf 1 stuk. Bedrijfsprocessen worden gestroomlijnd en engi-
neers krijgen meer tijd voor innovatie en optimalisatie, ongeacht de bedrijfssector.

ACATEC Software GmbH

PROCAD GmbH & Co. KG 

PROCAD GmbH & Co. KG is een softwareontwikkelaar gespecialiseerd in platformoplossingen 
voor het digitaliseren van productlifecyclemanagement (PDM/PLM-software) en technisch docu-
mentmanagement (DMStec) in middelgrote en grotere productgerichte bedrijven.

De missie van PROCAD is klanten de immense voordelen te bieden van gedigitaliseerd productont-
werp en productmanagement middels het implementeren van volledig configureerbare PLM- en 
ECM/DMStec-applicaties.

De onderneming werd in 1985 opgericht in het Duitse Karlsruhe en heeft meer dan 150 mede-
werkers. Ruim 800 productgerichte bedrijven vertrouwen op software van PROCAD als ondersteu-
ning voor hun PDM-, PLM-en DMS-processen.

Productconfiguratie

Sneller verkopen

Geef engineering en verkoop een boost met 
het enige PLM-systeem met een volledig geïn-
tegreerde productconfigurator

powered by ACATEC speedmaxx
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De productconfigurator die u altijd al wilde hebben 

Gebruik de PRO.FILE productconfigurator om met een druk op de knop producten te configureren. 
Speel eens met varianten, visualiseer uw resultaten in 3D en laat het systeem de juiste prijs bere-
kenen en een offerte opstellen in de taal van uw klant. Op de achtergrond doet PRO.FILE zijn werk 
en synchroniseert alles met uw CAD-systeem. Modellen, data, modules, onderdelen, stuklijsten, 
tekeningen – allemaal up-to-date, correct en klaar voor gebruik in het orderproces! Customize de 
configurator, de mogelijkheden zijn eindeloos. Neem gerust contact met ons op. We demonstreren 
graag hoe u alles uit de de PRO.FILE productconfigurator haalt om de engineering- en verkoopac-
tiviteiten binnen uw bedrijf te stroomlijnen en uw klanten nog tevredener te maken.

Dé oplossing om uw klanten te imponeren 

De PRO.FILE productconfigurator ondersteunt de volgende 
CAD-systemen:

CPQE – software waar engineers en verkopers helemaal blij van worden  

Efficiënter werken door procesautomatisering

Zadel uw engineers niet langer op met routinewerk. Zorg dat uw verkoopteam vertrouwen heeft in 
hun configuraties. Reageer snel op aanvragen van klanten en haal het maximum uit uw 3D gege-
vens. De PRO.FILE productconfigurator is bij uitstek geschikt om de efficiency van uw engineers 
en verkopers te bevorderen zonder de behoeftes van de maakindustrie uit het oog te verliezen. 
U krijgt een intuïtieve en betaalbare turnkey-oplossing met alle functies die u in eerste instantie 
nodig hebt en met de mogelijkheid om uit te breiden naarmate uw behoeftes veranderen.

Wilt u de workflows voor ontwikkeling en productie stroomlijnen voor een snellere time-to-mar-
ket? Lees dan verder en ontdek hoe u het maximale uit een digitale transformatie haalt!

Een PLM-systeem met volledig geïntegreerde productconfigurator voorziet klanten altijd van de 
juiste productinformatie. De PRO.FILE productconfigurator doet precies dit. De module verenigt 
het vooraanstaande PLM-systeem PRO.FILE met de populaire speedmaxx productconfigurator 
van ACATEC en maakt mogelijk wat met andere tools onmogelijk is: eenvoudig en snel producten 
configureren in het PLM-systeem op basis van één enkele consistente database die alle gegevens 
en documenten omvat – van eerste ontwerp tot BOM.

Geen workarounds meer met complexe en dure interfaces tussen verschillende systemen. PRO.
FILE en ACATEC speedmaxx zijn beide het resultaat van jarenlange ervaring en vormen nu samen 
de PRO.FILE productconfigurator (powered by speedmaxx).

Alle modules van de PRO.FILE productconfigurator op een rijtje
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