
software voor 
  plaatoptimalisatie 

Door Proteus Systems is de laatste 20 jaar gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van 
software die platen zo efficiënt mogelijk indeelt: plaatoptimalisatie software. Veel kleine en grote 
bedrijven in de plaatverwerkende industrie kozen al eerder voor een plaatoptimalisatiepakket 
van Proteus. Zij ervaren dagelijks de gemakken van onze geavanceerde software. 

De software
De plaatoptimalisatie software die door Proteus wordt geleverd, leidt de gebruiker op zeer eenvoudige
wijze van aanvraag/calculatie naar productie. Dit houdt dus een optimale ondersteuning in van de
calculator of werkvoorbereider. 
Door slechts het ingeven van een stuklijst en het specificeren van het beschikbare materiaal worden de
zaag en/of knipschema’s gegenereerd.  Hierbij wordt rekening gehouden met zaagverliezen, kantrechten
en fineerrichting. De gebruikte methodes zorgen voor besparingen op het basismateriaal die wel kunnen
oplopen tot 20%.

Branche specifiek
Een plaatoptimalisatie pakket is in eerste instantie een generiek pakket dat elk rechthoekig versnijdings-
probleem aanpakt. Door Proteus zijn voor de verschillende branches speciale modules ontwikkeld, die het 
werken met de optimalisatie software voor die specifieke branche nog eenvoudiger en productiever maken.

Interieurbouwbedrijven: calculeren en optimaliseren 
Interieurbouwbedrijven willen vaak verschillende deelspecificaties kunnen combineren tot een calculatie
van een totaal project en/of interieur. Alle onderdelen, materialen en kantafwerkingen moeten worden
meegenomen. Ook wil men eventuele reststukken kunnen verwerken en de voorraad bijhouden. 
Alle opties, die voor een modern interieurbouwbedrijf onontbeerlijk zijn, zijn opgenomen!

Bedrijven die zich bezig houden met het leveren, versnijden en/of 
zagen van plaatmateriaal bevinden zich vaak in de bouw, interieur-

bouw of bouwtoeleverings industrie. Ondanks steeds kortere 
calculatie- en levertijden dienen nauwkeurige resultaten te worden 

bereikt. De tijd van aanvraag tot en met levering wordt steeds 
korter; dit mag  echter niet ten koste gaan van de kwaliteit.  
Het verzagen of versnijden van het materiaal is hierbij geen

 eenvoudig probleem en kan zonder inzet van de juiste 
software een zeer tijdrovende bezigheid zijn.



Metaalbranche
In de metaalbranche wordt gebruik gemaakt van 
walsrichtingen, overproductie, vulmaten, soortelijk
gewicht en kiloprijzen. Er wordt  rekening gehouden
met knipverliezen en kantrechten, zodat een  
aangepaste prijsberekening wordt bereikt. 
In de software wordt gebruikt gemaakt van een
aangepaste terminologie, zodat een perfecte 
aansluiting met de praktijk een feit is.

Toeleveringsbranche
Voor de toeleveringsbranche, grootverbruikers en 
loonzagerijen is het zaak, productietijden nauw-
keurig te kunnen berekenen, pakkethoogtes en 
vulmaten in te kunnen stellen en overproductie 
toe te staan. In de programmatuur kan op basis 
van de mogelijkheden van de zaagmachine en de 
zaagtijden de productietijd worden berekend. 
De tijd van aanvraag tot levering is tegenwoordig 
kort; binnen enkele dagen moeten orders uitgeleverd 
kunnen worden. Het is zelfs mogelijk de calculatie-
resultaten te koppelen aan een planningsmodule!

Productie/ Machinesturing
Zodra de stuklijst en het zaagschema in het programma 
zijn ingegeven en berekend, kan de optimalisatie 
worden opgeslagen, afgedrukt of per e-mail worden 
verzonden. Nu dienen de opgegeven panelen te 
worden geproduceerd. Dit kan natuurlijk door bij de 
zaag handmatig de maten in te stellen. Het is bij de 
meeste geautomatiseerde plaat opdeelmachines 
ook mogelijk de schema’s digitaal aan te leveren. 
Hierdoor is de productiviteitswinst optimaal en 
wordt de foutkans verminderd. De machine wordt 
rechtstreeks door de software aangestuurd. De 
schema’s verschijnen op de sturing van uw eigen 
machine en zijn direct klaar voor productie.

Samenwerking
Voor Proteus Systems is nationale en internationale
samenwerking met bedrijven die zich bezighouden
met het leveren en onderhouden van plaatopdeel-
machine’s van het grootste belang. Vaak kennen wij
uw leverancier en meestal kennen wij zelfs de 
fabrikant van uw opdeelzaag.
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Enkele voordelen van onze plaat-
optimalisatie software:

• tijdsbesparing;
• verhoogde machinecapaciteit;
• reductie van fouten;
• materiaalkostencalculatie;
• overzicht van reststukken.

Overzicht Modules

Interieurbouwmodule Combinatie deelspecificaties tot totaal project/ interieur. Moge-
lijkheid tot verwerking van reststukken en bijwerken voorraad.

Metaalmodule Aangepaste terminologie, vier soorten walsrichtingen, over-
productie, vulmaten, soortelijk gewicht en kilo prijzen, 
knipverliezen, kantrechten, lengteoptimalisatie (balken ed).

Professional Module Technische instellingen voor de aansturing van uw zaag- en/of
CNC-machine.

Schema editor Mogelijkheid tot het handmatig wijzigen van gegenereerde
zaagschema’s.

Postprocessor Uw zaagplan rechtstreeks op uw machine voor: Gabbiani,
Holzma, Homag, Mayer, Schelling, SCM, Selco, en vele andere
fabrikanten.

Alles geïntegreerd
Branchespecifieke oplossingen 
  met een individuele aanpak
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