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Simac QuadCore levert u software engineers met de juiste kennis!
Onze industriële dienstverlening:
Software engineering
Vakkundige ondersteuning door onze ervaren software engineers
bij het ontwerpen, ontwikkelen en standaardiseren van uw
systemen.
Projectleiding
Onze projectleiders hebben de skills, kennis en ervaring om de
verantwoordelijkheid voor uw project te dragen.

Als full-service system integrator biedt Simac QuadCore bv het
totale scala aan PLC/SCADA engineering. Zoekt u een partner voor
het automatiseren van uw (industriële) operationele processen?
Simac QuadCore levert u software engineers, software architecten
en projectleiders met de juiste kennis, wanneer u dat wilt, op
regiebasis of turnkey. Wij ontzorgen u!
Op het gebied van besturingstechniek en communicatietechnologie programmeren en leveren wij oplossingen. We
stroomlijnen uw productinformatie en/of industrie 4.0 data, zodat
u het maximale uit uw proces kan halen.
Onze software engineers zijn onder andere gespecialiseerd in:
• Siemens S7
• Siemens TIA Portal
• Siemens PCS7
• B&R
• Allen Bradley RS Logix
• Mitsubishi
• Beckhoff TwinCat
• EcoStruxure Control Expert
• EcoStruxure Plant Hybrid DCS
• iFix | InBatch | Cimplicity
• Veijo Citect
• Codesys | OOP
• Phoenix PLCnext
• WinCC | WinCC flex | WinCC OA

“Skills, gedrevenheid, ervaring en liefde voor het vak is wat onze
mensen goed maakt. We willen dat onze engineers diepgaande
kennis hebben maar ook in de breedte voldoende weten."
Henk van Bree - BU Manager Simac QuadCore
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Service
Kiest u voor basiskennis in huis en doet u een beroep op een
specialist als het nodig is? Of besteedt u liever uw serviceactiviteiten volledig uit? Geen probleem, wij ontzorgen u. Onze
gedreven service engineers zijn er voor u. Kies die service die het
beste bij uw organisatie past.
OT (security)-systeembeheer
Wij kunnen uw OT-systemen up-to-date houden. De juiste
updates, beveiliging en onderhoud van uw systemen waarborgen
zodat downtime voorkomen wordt.
"Wij gaan altijd voor persoonlijk contact."
Alfred Wesseling - managing director bij Simac QuadCore bv
Wij zijn werkzaam in de volgende branches:
• Automotive
• Machinebouw
• Transport & Logistiek
• Water- & Milieutechnologie
• Food & Beverage
• Op- & Overslag

Technologie die uw productieproces tot leven wekt! Industriële automatisering door Simac
QuadCore bv
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