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Een hogere productie en minder kans op faalkosten

Optimale oplossingen voor het
automatiseren van ontwerp- en
productieprocessen
Serbo Serres is sinds 20 jaar één van de meest vooraanstaande serrebouwers in
Nederland. Het Nijverdalse bedrijf is gespecialiseerd in het bieden van ‘maatwerk’
serres. Wat de klant wenst, maakt Serbo. In het ontwerpproces weten ze zich daarbij al diverse jaren gesteund door de softwareprogramma’s van C-Mol, specialisten
in het verzorgen van software voor gevelbouwers. Daarnaast verzorgt C-Mol de
scholing, het support en het onderhoud van de databanken.
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Het programma is door bijna iedereen te bedienen.
Men hoeft niet extra hooggekwalificeerd personeel
aan te nemen.” Ilonka Laarman: “De kwaliteit van
C-Mol is dat ze weten waar ze over praten. Ze hebben niet alleen kennis van de softwareproblematiek,
maar even zoveel van de bouwwereld, de gevelindustrie en in dit geval de serrebouw. Dat vereenvoudigt de communicatie. Want het programma is zo
uniek dat wanneer je straks de nokhoogte van een
serre, de dakhoogte en contouren aangeeft, het de
volledige berekening van alle aanzichten, detailleringen et cetera maakt.”
3D
Momenteel werkt C-Mol samen met Serbo aan de
ontwikkeling van een 3D-versie, waarbij men kan
inzoomen op details in het ontwerp. Op die manier
kan men kijken of aansluitingen daadwerkelijk
goed zijn. C-Mol hoopt deze 3D-versie te presenteren op de Bouwbeurs begin volgend jaar.
C-Mol
C-MOL Benelux levert de software voor de calculatie en de constructie aan producenten van
ramen-, deuren- en gevelelementen. C-Mol telt in
de Benelux momenteel ongeveer 375 gebruikers
van aluminium- en staalproducten. Het hart van
de C-Mol software wordt gevormd door het ODMS
(Open-Databank-Management-System), met de
stamdata van alle toonaangevende profielsysteemleveranciers. Met behulp van deze software kan de
gebruiker, onafhankelijk van welk profielsysteem
dan ook, ramen, deuren en vliesgevels calculeren en construeren. C-Mol zorgt voor een directe
aansturing vanuit de werkvoorbereiding naar de
CNC-machine voor de ramen-, deuren- en gevelelementen. Het is mogelijk om direct vanuit C-Mol elk
type machine aan te sturen, van een zaagmachine
tot een compleet profielbewerkingscentrum. Van
Oort: “De software die we gebruiken is standaard,
maar toch op maat. Het maatwerk zit hem in de
aanvulling op de standaard databanken, die voor
elk bedrijf uniek zijn. Deze bedrijfsspecifieke gegevens worden bij updates niet overschreven. Onze
softwareprogramma’s zorgen voor een nauwkeurige
afstemming in productiviteit en kwaliteit.”
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