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Meubels en inrichtin-
gen parametrisch en 
individueel constru-
eren. Data voor de 
verdere processen 
zoals verkoop of 
productie specifiek 
aanmaken

CNC-machines, 
platenopdeelzagen 
en productie-
installaties direct 
koppelenDe technische gege-

vens van de toele-
veringsindustrie in 
de cloud ophalen en 
verder verwerken 
bij de productie van 
meubels. De produc-
tiegegevens voor alle 
processen beheren

De software

imos AG ontwikkelt en verdeelt we-
reldwijd software voor de meubel- en 
interieurbouw. De geïntegreerde soft-
ware-oplossing imos iX  met zeer mo-
derne gebruikersbegeleiding verbindt 
de constructie van meubels en interi-
eurinrichtingen incl. het beslag van de 
meubeltoeleveranciers tot een alge-
meen proces van online ruimteplanning, 
orderregistratie en calculatie via de 
sturing van actuele CNC-machines tot 
oplossingen voor de Point of Sale.

 R Virtual Reality: Plannen en 
configureren in een virtuele ruimte

 R Augmented Reality: Projectie 
van de virtuele meubels in de 
werkelijke ruimte

 R Customer Journey: Interactieve 
integratie van de geïnteresseerde 
in het verkoopsproces

 R Disruptive: Nieuwe technologieën 
maken nieuwe bedrijfsmodellen en 
–processen mogelijk

 R Industry 4.0: Het productienetwerk 
voorzien van intelligente gegevens
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AR GamingVR Cloud

Uit de constructie de 
passende bouwdelen 
met bewerkingen gene-
reren en aan de machi-
ne overdragen

Connector om de 
Imos-wereld met 
externe systemen 
zoals ERP, MES of 
verkoopsystemen 
professioneel te 
verbinden

De eindgebruiker wordt 
designer en kan in 
elke fase zelf wijzigingen 
aanbrengen

Met online shops en 
bestelsystemen voor 
B2B of B2C onstaan er 
nieuwe 
bedrijfsmodellen om 
op een eenvoudige 
wijze meubels online 
te ver-kopen. Met AR 
en VR biedt u uw 
klanten de 
mogelijkheid om uw 
concepten echt 
te beleven

Projecten, orders, 
basisgegevens en 
stuklijsten beheren, 
zoals productiegege-
vens en –documenten 
uit klantenorders au-
tomatisch genereren

Nieuwe technologieën van 
imos iX:

De slimme software voor 3D Nederland:
Proteus Systems BV T +31 (0)418 655 200

www.proteus.nl
interieur- en meubelontwerp!

Waardenburg�� 
4181 CD 
Koeweistraat 8 info@proteus.nl
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Functies:

Met online presentatie- en bestelsystemen 
biedt imos iX innovatieve eBusiness-oplos-
singen, waarmee bedrijfsmodellen afge-
beeld kunnen worden. De meubelverkoop 
via het internet met directe koppeling aan 
de meubelproductie optimaliseert het hele 
order- en productieproces en garandeert een 
snelle en foutloze  afwikkeling. Oplossingen 
langs de „Customer Journey“ – eindklant en 
planner werken samen aan ideeën die online 
uitgewisseld worden en zo geleidelijk aan 
tot een oplossing leiden.

Daarbij communiceren verschil-
lende applicaties met hetzelfde 
planningsresultaat, maar laten 
toch verschillende wijzigingen toe. 
Het resultaat kan met  Augmented 
Reality en Virtual Reality klantvrien-
delijk gevisualiseerd worden – in de 
showroom of thuis.

De ontwerpen van afzonderlijke meubels of 
hele ruimtesituaties kunnen in zeer korte 
tijd geconstrueerd en indrukwekkend ge-
presenteerd worden. Uit materiaal, bekle-
dingen, kanten en profielen worden bouw-
delen gemaakt waarmee zijden, bodems, 
kaders en vullingen gemaakt worden waar-
mee op hun beurt gemakkelijk  meubels en 
interieurelementen opgebouwd worden op 
het beeldscherm. Daarbij kunnen details of 
hele bouwgroepen  - dankzij parametrische 
constructie – op elk moment gewijzigd, be-
rekend en weergegeven worden. Vrijgave-, 
detail-, en productietekeningen gedragen 
zich associatief en worden verregaand geau-
tomatiseerd uit de 3D-constructie gegenere-
erd. Via muisklik zijn stuk- en productielijsten 
en ook CNC-gegevens direct beschikbaar.

iFurn is een dataservice, die speciaal af-
gestemd is op de noden van de meubel-
sector. Vermaarde toeleveringsbedrijven 
voor de meubelindustrie plaatsen hun 
productgegevens via iFurn in de cloud zo-
dat die voor de meubelconstructie gebru-
ikt kunnen worden.

 R Correcte gegevens voor de hele 
toeleverings- en productieketens tot 
aan de verkoop 

 R Enkel gecontroleerde originele gegevens 
van de toeleverancier 

 R Toeleveringsgegevens incl. 
visualiserings- en bewerkingsinformatie 

 R Gericht vinden van passende producten 
en gewenste accessoires

 R Productielijsten en NC-gegevens 

 R Aansturing van CNC-machines 

 R Automatische 
gereedschapstoewijzing

 R Unieke stukidentificatie door 
barcode-etiketten

 R Geïntegreerde zaagoptimalisatie 
en nesting  

 R Efficiënte 5-as-programmering 
incl. gereedschapswegsimulatie 

 R Werking met meerdere machines

iX module: CAM

 R Parametrische en vrije constructie 
in 3D

 R Branchespecifieke 
constructieassistent 

 R Snelle omzetting van 
constructieve wijzigingen 

 R Intelligente beslagkeuze en –
positionering

 R Output van individuele zaag- en 
stuklijsten

 R Genereren van tekeningen en 
snedes

 R Fotorealisme

iX module: CAD, Organizer

Functies: Functies:

Optimalisatie door integratie

Snel en comfortabel in 
3D bouwen

Cloud-service voor toeleveringsgegevens

Bedrijfsprocessen tussen verschillende ap-
plicaties kunnen met behulp van Integra-
tion Centers zonder problemen afgebeeld 
worden. Intelligente softwareagents - zoge-
naamde iBots – worden interface apps en ne-
men dan met de integratieserver zelfstandig 
de uitwisseling van gegevens tussen de ver-
schillende toepassingen over.

Oplossingen met gegevens uit 
de cloud voor de Point of Sale Direct op de machine

Functies:
 R Procesautomatisering 
 R Procesmonitoring 
 R Error Logging
 R Gegevensuitwisseling 
 R Uitvoering van multiprocessen
 R Talrijke interfaces voor ERP, MES 

en brancheoplossingen

 R Presentatie en bestelsysteem 
voor het internet voor meubels en 
ruimteplanningen  (B2B & B2C)

 R Comfortable 3D-configuratoren 
voor verschillende taakstellingen 
incl. 3D-presentatie

 R Scène- en ruimteplanning met 
browser 

 R Inzet op mobiele toestellen
 R HD-rendering met server-

rendering-technologie
 R Inzet van VR- en AR-technologie 

voor showroom en thuis

iX module: PLAN, NET, 360

PoS

Order entry MES

ERP

Integration 
Server

iX module: Organizer & add-ons

direct uit het 3D-model�������

en productie-installaties van de 
bekende producten

Van het 3D-ontwerp of vanuit de 
onlineshop direct naar de machine: De 
imos iX software genereert uit de planning
of constructie automatisch de 
CNC-programma’s voor alle bekende 
machineproducenten - van de individuele  
CNC-machine, een complete productiecel of 
volledig automatische productieinstallatie.�� 
Bovendien kunnen interne productie-
processen binnen het bedrijf afgebeeld 
worden en kan de NC-datacreatie aan het 
betreffende productieproces aangepast 
worden. 
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