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Driven by digitalization
Overweeg je om jouw processen en informatiestromen te
digitaliseren? Wij kunnen je waarschijnlijk helpen. Want Product
Lifecycle Management en 3D Printing zijn al meer dan 20 jaar ons
vakgebied. We putten uit wereldwijde best practices om jouw
digitaliseringsstrategie een vliegende start te geven. Als ‘Smart
Expert Platinum Partner’ van Siemens PLM hebben we bovendien
toegang tot de beste software om oplossingen voor jouw bedrijf
te configureren.
Onze klanten aan het woord
"cards PLM Solutions heeft de industriekennis van het ecosysteem
waarin wij ons bevinden. De aanpak is pragmatisch waardoor de
efficiëntie en effectiviteit hoog is. Wij kunnen de open en eerlijke
communicatie over de te bereiken resultaten, maar ook de
noodzakelijke inspanningen die daarvoor aan beide zijden nodig zijn,
waarderen." - Frank van Eck (NTS Group)

Profiteer van onze kennis en ervaring
Hoewel de wereld waarin wij werken soms wat lastig kan zijn, is er
bij ons geen black box te vinden. Onze kennis is jouw kennis. Zo
baseer je keuzes op de laatste innovaties en blijf je de
concurrentie voor.
Jouw eigen team vanaf dag één
Al vanaf de start van een samenwerking maak je kennis met onze
specialisten. Zij brengen samen met jou in kaart waar kansen
liggen en welke technologische oplossingen het beste passen bij
de gewenste resultaten én jouw unieke bedrijfsprocessen.
Ook het meeste uit jouw processen halen? Neem dan contact op
met cards PLM Solutions. Zij helpen je graag!

Partnership gebaseerd op vertrouwen
Wij dagen je graag uit om het meeste uit je business te halen. En
daarbij durven we streng te zijn, als dat nodig is. Want soms is wat
je vraagt, niet wat je nodig hebt. We geloven in langdurige
partnerships. Jij vertrouwt ons tenslotte jouw belangrijke
processen toe. Daarom zetten we vanaf het eerste contact flink
wat stappen extra. En die investering durven we aan: we weten
namelijk dat onze kwalitatieve services overtuigen.
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