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Van Strategie tot Productie - We Enable Your Innovation!
Kortom, van eenmanszaak tot multinational, wij kunnen elk bedrijf
helpen beter te innoveren en gaan geen enkele uitdaging uit de
weg.

Wij leveren en ondersteunen alle SOLIDWORKS oplossingen in
Nederland, België en Luxemburg.
Hoogste certificering
Wij voldoen aan strenge eisen over kennis en klanttevredenheid.
Daarom zijn we al jarenlang een van de weinige SOLIDWORKS
Elite Resellers. Onze consultants zijn door SOLIDWORKS
gecertificeerd om de beste ondersteuning te geven.
Smart Industry
We werken nauw samen met onze zusterbedrijven Layertec (3Dprinters) en Visiativ Benelux (3DEXPERIENCE partner). Hierdoor
kunnen wij klanten die met Industry 4.0 aan de slag willen
uitstekend adviseren.

Onze producten
- SOLIDWORKS 3D CAD
- SOLIDWORKS Simulation
- SOLIDWORKS PDM
- SOLIDWORKS Visualize
- SOLIDWORKS Electrical CAD
- SOLIDWORKS Composer
- SOLIDWORKS MBD
- SOLIDWORKS CAM
- DriveWorks
- myCADtools
- 3D printers (Layertec)
- 3D metaalprinters (Layertec)
Onze diensten
- Training & Helpdesk
- Consultancy
- Implementatie & Optimalisatie
- ERP-integratie
Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
We komen graag langs voor een vrijblijvende kennismaking!

Wil je software of een partner?
Uiteraard bieden wij naast ontwerp-software de beste gebruikersondersteuning, maar wij gaan een stap verder. Wij zoeken
proactief mee naar de beste oplossing of uitkomst.
Onze missie
Zorgen dat jij optimaal kunt innoveren, met een kortere time-tomarket, lagere kosten en betere producten.
Geen uitdaging is ons te groot!
Sinds eind 2018 zijn wij onderdeel van de grootste SOLIDWORKS
reseller van Europa, de Franse Visiativ groep. Visiativ levert en
ondersteunt alle oplossingen van Dassault Systèmes en is actief in
meerdere landen.
Daardoor kunnen wij onze klanten ondersteunen voor alle DS
producten, ook internationaal, inclusief het geïntegreerde cloud
platform 3DEXPERIENCE.
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