
              

Bewerkt u hout, kunststof, steen of metaal en wilt u het rendement van uw CNC-machines verhogen? 
Kies dan voor Alphacam; de meest krachtige en toonaangevende CAD/CAM softwareoplossing 
voor uw branche. Alphacam vereenvoudigt de belangrijke stap van ontwerp naar productie en 
helpt u uw productie te optimaliseren, tijd te besparen en uw kwaliteit te verbeteren.  

Of u nu eenvoudige 3-assige bewerkingen wilt uitvoeren of juist complexe 5-assige componenten wilt pro-
duceren; met Alphacam is het allemaal mogelijk. U kunt zelf tekeningen maken in Alphacad, maar u kunt 
ook 2D en 3D tekeningen van alle mogelijke andere CAD-pakketten in de software importeren. Vervolgens 
kunt u deze tekeningen bewerken en automatisch de juiste gereedschappen en gereedschapsbanen laten 
toekennen. Het parametriseren van werkstukken is uiteraard ook mogelijk. Door de gebruiksvriendelijke 
interface is de omzetting van CAD naar CAM snel en eenvoudig. 

Uw complete 
CAD/CAM oplossing

software voor 
   CNC - technologie



Voor alle CNC-machines
Het maakt niet uit welk fabrikaat of type CNC-machine 
u gebruikt in uw productie. Door de jarenlange 
ervaring en grote hoeveelheid aan postprocessoren 
die beschikbaar zijn voor Alphacam, kunnen alle 
mogelijke CNC-machines worden aangestuurd. 
Alphacam is machine-onafhankelijk; u bent dus 
vrij in de keuze van uw productiemiddelen. 

Wanneer u over CNC-machines van verschillende 
fabrikaten beschikt, kunt u deze met Alphacam 
centraal aansturen. Het werken met een apart 
software-systeem voor iedere machine is dus 
verleden tijd. 

Aansluiting bij uw branche
Alphacam is compleet toegespitst op uw branche,
aangezien iedere branche uniek is en zijn eigen 
werkmethoden kent. Voor de hout- en kunststof
branche is er Alphacam Router, voor de metaalbranche 
Alphacam Machinist en voor steenbewerking is
AlphaStone de juiste keuze. 

Volledig aanpasbaar

Alphacam beschikt over een zeer uitgebreide standaard 
functionaliteit, maar ook de uitbreidbaarheid is 
optimaal, door de ingebouwde macro-taal. Mocht 
u functies willen toevoegen, zelf of met behulp van 
Proteus Systems, dan is dat mogelijk met VBA macro’s. 
Bovendien is er een levendige community voor het 
uitwisselen van diverse add-ins die in het verleden 
zijn gemaakt door andere partijen. Alphacam is dus
volledig aan te passen aan uw behoefte.

Gespecialiseerd in complexe
    5-assige bewerkingen

Volledige aansluiting
 bij uw branche



Meerdere versies
Voor iedere branche is Alphacam beschikbaar in 
vier versies. U kunt zo altijd de juiste versie kiezen, 
die past bij uw toepassing en machine(park). 

• Alphacam Essential is de ideale instapversie 
 voor basis 2D CNC-werk. Deze versie biedt u de 
 fundamentele gereedschappen die nodig zijn 
 voor CAD/CAM-productie. U kunt werkstukken 
 tekenen en diverse CAD-formaten importeren. 
 Wanneer u vervolgens CAM-bewerkingen 
 koppelt aan het werkstuk, kan Alphacam
 hieruit automatisch NC-programma’s 
 genereren voor uw CNC-machine. 

• Alphacam Standard heeft alle functio-
 naliteit van Essential, maar nu toegepast
 op alle werkvlakken van een 3D-volume 
 (2,5D CNC-werk). Alphacam Standard biedt 
 u de mogelijkheid geometrie en bewerkingen 
 aanpasbaar te maken voor hergebruik. Import-
 formaten zijn onder andere DWG, DXF en IGES.
 
• Alphacam Advanced bouwt verder op 
 Alphacam Standard. Het grote voordeel van 
 deze versie is dat u de mogelijkheid hebt 
 volwaardige 3D-bewerkingen uit te voeren met 
 een 3-assige machine. Een zeer krachtige 
 uitbreiding is de mogelijkheid te kunnen werken
  met ‘Constraints’. Door het aanpassen van 
 variabelen kunt u producten snel in  
 verschillende maatvoeringen produceren. 
 Direct inlezen en bewerken van Solids is 
 mogelijk, vanuit bijvoorbeeld Parasolid, 
 Solidworks, Solidedge, ProE, Inventor en
 CATIA.

• Alphacam Ultimate is de meest volledige  
 Alphacam versie waarvoor u kunt kiezen.  
 Deze versie ondersteunt ook het simultaan
 bewerken van complexe werkstukken met
 4 of 5 assen op uw CNC-machine. 

Gebruiksvriendelijk en herkenbaar

Gebruiksgemak is een van de redenen dat Alphacam
de industriestandaard is voor het aansturen van 
CNC-machines. Alphacam is eenvoudig te bedienen 
en door de consistente gebruikersinterface werkt u 
op dezelfde manier als u gewend bent met andere 
CAD-pakketten. Bovendien hebt u altijd een duidelijk 
grafisch overzicht van uw werkstuk en de mogelijk-
heid tot simulatie: met één druk op de knop wordt 
de bewerking op uw CNC-machine in Alphacam
gesimuleerd, voor visuele controle vooraf. 



Aansturing van 
alle CNC-machines

Automatische nesting

Standaard vindt u in alle versies van Alphacam uitge-
breide nesting functionaliteit. Dit maakt optimalisatie 
van uw plaatmateriaal enorm eenvoudig. Alphacam 
deelt uw platen automatisch zo efficiënt mogelijk in. 

Optimaal uitbreidbaar
Voor iedere versie van Alphacam bestaan er extra 
uitbreidingen en modules, zodat u de software pre-
cies kunt laten aansluiten bij uw specifieke situatie. 
Zo zijn er speciale oplossingen voor draaibanken, 
draadvonken, lasersnijden, graveren en nog vele 
andere toepassingen. Een optionele module is 
bijvoorbeeld Part Modeler. Met Part Modeler kunt u 
ingewikkelde 3D modellen zelfstandig ontwikkelen 
en in Alphacam gereed maken voor de productie. 

Altijd up-to-date 
Wanneer u kiest voor Alphacam, installeren wij 
de software op uw computer en begeleiden we u 
actief bij de inzet van Alphacam binnen uw bedrijf. 
Alphacam wordt continu verder ontwikkeld en 
verbeterd, waardoor de software blijft voldoen aan 
de veranderende behoeften binnen uw branche. 
Met een servicecontract bent u ervan verzekerd 
dat u software updates ontvangt en altijd met de 
nieuwste versie van Alphacam werkt. Bovendien 
kunt u rekenen op uitgebreide helpdeskonder-
steuning, in geval van vragen of problemen.

Wilt u meer informatie over Alphacam, 
een offerte of een demonstratie? Neem 
dan vrijblijvend contact met ons op via de 
contactgegevens op de achterkant.



Alphacam Educational

Bij Alphacam begrijpt men het belang van goed onderwijs

voor de toekomst van de branche. Om dit te ondersteunen

is speciaal voor scholen en onderwijsinstellingen 

de Alphacam ‘Educational’ versie beschikbaar. 

Vele vakopleidingen in de Benelux maken reeds jaren 

gebruik van Alphacam binnen hun lesprogramma’s. 

Er is een netwerklicentie beschikbaar voor klassikaal 

gebruik, en losse licenties voor docenten en studenten. Daarom kiest u voor Alphacam:

• Complete CAD/CAM integratie

• Machine-onafhankelijk

• Krachtige functionaliteit

• Betrouwbaar

• Optimaal machinegebruik

Snel en eenvoudig 
van ontwerp naar productie



Proteus Systems Europe BV
  Koeweistraat 8

4181 CD  Waardenburg

                      T +31(0)418 655200
                      F +31(0)418 655211

info@proteus.nl
 www.proteus.nl

Proteus Systems Europe BV, 

geautoriseerd Alphacam distributeur en dealer voor de Benelux.


