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Wij helpen u in een sterk veranderende maakindustrie succesvol te zijn

Samen werken we aan een toekomstbestendig maakbedrijf met
meer inzicht, meer sturing en een glasheldere strategie. Wij zijn er
voor bedrijven die willen groeien, innoveren en de status quo
durven uit te dagen. Met onze kennis en ervaring binnen de
branche kunnen wij u de juiste hulp bieden om succesvol te
transformeren en ketenbreed te werken.

Wat doen wij precies?
Samen met u analyseren wij uw huidige situatie op gebied van
design, proces, tools en kennisniveau. Vervolgens maken we
samen met u de verbeterslag door de inzet van het juiste advies,
training, support en software tools, door onszelf ontwikkelt of via
leveranciers.

Als ambassadeur van Smart Industry doen we dat met behulp van
slimme software, maar vooral door te focussen op de mensen die
de transformatie doorgaan. Smart Industry (Industrie 4.0) wordt
gekenmerkt door een snelle digitale transformatie. In een sterk
veranderende markt zijn we in staat om u en uw werknemers
meer agile te laten werken door het bieden van standaarden en
de juiste begeleiding en educatie. Door het ontwikkelen van
standaarden en slim gebruik te maken van big data helpen wij
zowel kleine als grote bedrijven te optimaliseren. Speel in op
uitdagingen en zet deze om in ontwikkelkansen.

Cadmes biedt zekerheid, wij inspireren en ontzorgen u als klant bij
het optimaliseren van (deel)processen door onze ruime ervaring
in diverse branches.

Dit helpt u te optimaliseren en stelt u in staat meerdere
oplossingen en nieuwe businessmodellen te introduceren. Met
jarenlange ervaring, kennis van de markt en continu streven naar
succes, is Cadmes dé kritische partner in deze transformatie. Wij
zijn gefocust op het samen met u winnen van de wedstrijd.

Hoe ondersteunen wij u daarbij?
Onze kracht ligt in de aanwezige kennis en commitment van onze
ruim 100 medewerkers. Wij helpen u bij het optimaliseren van uw
engineeringprocessen waar training in één van onze
gecertificeerde trainingscentra of bij u op locatie onderdeel van
zijn. Daarvoor gebruiken wij als Elite Reseller de beste tools zoals
3DEXPERIENCE, SOLIDWORKS, Dassault Enovia, Tacton,
DriveWorks, Visual Components, Mastercam en Cimatron.
Wij helpen u graag verder binnen het complete
engineeringsproces - van ontwerp tot service.
Voor meer informatie: www.cadmes.com
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