
software voor 
   interieurbouw 

Wij begrijpen dat de procedures en productiemethodes in uw bedrijf uniek zijn. Geen enkel  
interieurbouwbedrijf is hetzelfde. Ogenschijnlijk is het moeilijk uw flexibele werkmethoden te 
automatiseren. Toch heeft Proteus dit bij veel anderen met succes gerealiseerd; een standaard-
oplossing met een individuele aanpak zonder de identiteit van de onderneming aan te tasten!

Zowel een eenmanszaak als een multinational, voor beide is het gegevensbeheer van de relaties een eerste 
vereiste voor externe en interne communicatie. Contactgegevens, e-mailkoppelingen, elektronische dos-
siers en documentbeheer; in IBT worden alle gegevens van uw relaties overzichtelijk efficiënt gerangschikt.

Administratief proces
Omdat veel calculatiesystemen niet snel en flexibel genoeg zijn, kiezen veel interieurbouw-bedrijven voor
een kwetsbare deeloplossing in spreadsheets en losse bestanden. U wilt méér dan alleen corpusmaten
aangeven in uw systeem. Uw klant wil op het laatste moment een alternatief materiaal in de offerte
verwerkt zien. U wilt zelf het detailniveau van de calculatie bepalen, zodat u eventueel snel kunt begroten
in uren, materialen en kosten. 

U kunt deze calculatie direct omzetten naar een offerte in uw huisstijl. Indien de offerte order wordt, kunt
u de calculatie als uitgangspunt nemen voor de productie van uw project. Indien gewenst kunt u de 
benodigde materialen direct, per fax of e-mail, bestellen. Uw mensen kunt u iedere dag zo efficiënt mogelijk
laten werken. In de planningsmodule kunt u de mensen per project inplannen en koppelen aan de in de
calculatie verwachte uren. Plannen is vooruitzien.

Per project is zichtbaar hoeveel uur er aan een bepaald project is besteed. Met behulp van geautomatiseerde
tijdregistratie met barcodes en i-buttons kunt u zelfs direct inzicht hebben in de activiteiten in de werkplaats. 

Verbruikte materialen worden rechtstreeks vanuit de inkoop of vanuit de voorraad op het project
geboekt. De zaaglijsten komen rechtstreeks vanuit uw calculatie

De afgelopen 20 jaar heeft de interieurbouw branche een  
belangrijke technologische ontwikkeling door gemaakt van 

ambachtelijk meubelbedrijf naar moderne projectgestuurde 
onderneming. Proteus Systems Europe bv heeft actief hieraan 

meegewerkt en is met behulp van haar klanten geworden tot het 
bekendste softwarehuis binnen de interieurbouw. Meer dan 100  

gespecialiseerde interieurbouwbedrijven kozen  
voor onze software oplossingen. Niet voor niets heeft ons  

pakket in de interieurbouw de naam IBT: InterieurBouw Totaal.



Productie proces
Voor uw werkvoorbereiding en productie onder-
steuning heeft Proteus samen met haar Europese 
partners een aantal producten ontwikkeld waarmee
de techniek binnen uw bedrijf op ultramoderne 
hoogte komt te staan: Proteus kan ook uw volledige
werkvoorbereiding automatiseren. 
Imos 3D CAD/ CAM is het op AutoCAD gebaseerde
meubelproductie systeem. Binnen imos tekent en
visualiseert u een meubel, fabriceert u werk-
tekeningen en stuklijsten en stuurt u direct uw 
CNC machine aan. 

Ook in plaatoptimalisatie, de basisbehoefte van
elk interieurbouwbedrijf, zijn wij de specialist.
Wij hebben hier zelfs keuze uit meerdere pakketten. 
Proteus stuurt alle gerenommeerde merken zaag- en 
cncmachines aan. U bent onafhankelijk van uw 
machine leverancier. Al meer dan 20 jaar slaan wij 
zo dagelijks de brug tussen kantoor en werkplaats. 
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Onze software: nu en in de toekomst
Onze software is modulair opgebouwd, alle modules
werken volledig geïntegreerd samen en ondersteunen
u elk in een ander deel van uw werkzaamheden.  
Natuurlijk is de software afgestemd op alle heden-
daagse PC-hardware en netwerken. Ook koppelingen
met systemen van andere leveranciers behoren tot
de mogelijkheden. Te denken valt aan koppelingen
met tekstverwerkers, spreadsheets, internet, fax, wap,
barcodes en email. Alle gegevens worden op een
server opgeslagen in een moderne SQL database. 
Met behulp van rapportagetools kunnen deze 
gegevens worden verwerkt en gemodelleerd tot
overzichten en managementsrapportages.

Een voorbeeld van de processen die door de software worden ondersteund:

Relatiebeheer klanten, leveranciers, mailingen, documentbeheer

Inkoop bestellingen, goederenontvangst, inkoopfacturen, bewaking

Tijdregistratie nacalculatie, realtime, online tijdregistratie

Artikelbeheer plaatmateriaal, beslag, toelevering

Voorraadbeheer aanwezig, beschikbaar, locaties, herwaarderingen

Track & Trace controle van de productievoortgang

Calculatie projecten, begroting, offerte, overige prijsberekeningen

Verkoop acquisitie, offerte, order, factuur, omzetstatistieken

Financieel geïntegreerde financiële administratie, koppelingen

Projectadministratie nacalculatie en projectbewaking, onderhanden werk

Design ontwerp, 3D-visualisatie, fotorealistische afbeeldingen

Plaatoptimalisatie stuklijsten, zaagschema’s, machine aansturing, etiketten

Planning orderplanning, manplanning, machineplanning

CAD ontwerp voor productie, werktekeningen, stuklijsten

CAM geautomatiseerde aansturing vanuit ontwerp

Dagelijks zijn wij op zoek naar nieuwe uitdagingen 
en aanvullingen van ons producten assortiment. 
Wij weten dat niets bij u standaard is; U bent 
uniek! Voor interieurbouwbedrijven ontwikkelen 
wij standaardoplossingen, maar staan bekend om 
onze individuele aanpak. Neem contact op met ons 
voor een oriënterend gesprek of demonstratie.

Alles geïntegreerd
Branchespecifieke oplossingen 
  met een individuele aanpak

Proteus ondersteunt uw bedrijfsmatige processen volledig. Van de calculatie tot en met de 
financiele afwikkeling in de administratie. Van werktekening naar machine aansturing.
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