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Cutting The Edge Of Software Everyday

Software Suite

Financieel beheer

Offertes voor alle types
van productie

Libellula.BUDGET maakt een snelle en gedetailleerde
offerte van ieder plaatdeel.
Onderdeel van Libellula Universe, ontworpen en ontwikkeld
door de Libellula engineers om de productiekosten binnen
alle processen van de metaalproductie te calculeren. Libellula.
PRECEDENTE LOGO

BUDGET is een snel systeem van hoge kwaliteit en vereist geen
specifieke kennis van CAD/CAM. Alleen de kennis van de soorten
bewerkingen binnen het bedrijf is voldoende.

Snel offreren en kostenberekeningen maken zodat
u altijd de realistische winstgevendheid weet

NUOVE PROPOSTE

One
Click
Libellula

Voor een bedrijf is het juiste verbruik van de productiefactoren een strategisch middel om effectiever en winstgevender in de markt te
concurreren. Om dit doel te bereiken biedt Libellula.BUDGET een aantal unieke voordelen:

philosophy

Berekening van extra bewerkingen: buigen, lassen, assembleren, piercings zijn slechts een paar voorbeelden van bewerkingen. Stel verschillende parameters in en voeg

eigen bewerkingen toe om de prijscalculatie te maken
One
Click
Kostenplaatsen instellen per onderdeel: ieder onderdeel heeft kostenplaatsen gebaseerd op de bewerkingscentra
Libellula

philosophy

DiHet is mogelijk om een calculatie te maken van een eerder gemaakte nesting in Libellula.CUT. Sterker nog, de nieuwe DXF importer importeert automatisch complete

nestings
One
Click
Creëer geparametriseerde onderdelen voor snelle offertes
Libellula

philosophy

Maximale efficiëntie met One-Click: ''drag & drop" snel geometrie en maak direct de calculatie of rapporten in .pdf of Excel files (Adobe PDF © and Microsoft Excel©)
Meerdere opties om gedetailleerde en op maat gemaakte offertes te maken op basis van de specifieke behoeften van de gebruiker
Real-time offreren, zo snel en efficiënt dat u uw klanten een gedetailleerde offerte kunt sturen terwijl u nog met de klant aan de telefoon zit
Snel, maar bovenal NAUWKEURIG, met dank aan de volledige kostenbeheersing waardoor u geen geld en/of de klant verliest
Geoptimaliseerd materiaalbeheer, vermindering van verspilling en optimalisering van verwerkingstijd, verbetering van voorraadbeheer voor efficiënter en kosteneffectiever
magazijnbeheer
Optimalisatie van het machinepark, met de mogelijkheid om de kostenramingen op alle snijmachines in het bedrijf te vergelijken en de meest geschikte te kiezen
Maximale efficiëntie voor het hele bedrijf, met de mogelijkheid om snijtijden nauwkeurig te berekenen, wat resulteert in een betere organisatie en
uiteindelijk een grotere winst
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MOGELIJKHEID OM AANVULLENDE
BEWERKINGSKOSTEN TE MAKEN DOOR
VERSCHILLENDE PARAMETERS TE CREËEREN
PER BEWERKING

SNELLE, NAUWKEURIGE EN OP MAAT
GEMAAKTE OFFERTES
IN SLECHTS EEN PAAR KLIKKEN

Technische specificaties
Volledig geautomatiseerde en efficiënte algoritmes om snel te offreren vanuit files of bestaande parametrische symbolen
Calculeren van één onderdeel, nestings van één onderdeel of verschillende onderdelen met verschillende instellingen van de gewenste
opties om de winstgevendheid te garanderen
Ontwerp "kosten" die rekening houdt met alle aspecten van de productie, zoals gebruikte materialen en afval, snijcycli (tijd, inloop, uitloop etc.),
markeringen, verdamping of reinigingscycli, ponsmachines, speciale cycli, buigen, assembleren en andere processen
Intuïtieve gebruikersinterface met minimale leertijd, compleet met alle details die nodig zijn tijdens de calculatie, documentbeheer (offertes en
kostenberekeningen) en klantenbeheer
Maximale integratie met andere Libellula software
Prijslijsten: de prijslijst kan worden aangepast met verschillende soorten regels die totale variaties van berekeningen of percentages mogelijk maken.
Geef standaard kortingen per type klant
Nieuwe DXF importer met geavanceerde tools voor het opschonen en verschalen
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Industrial manufacturing control
Synergy driver for the enterprise
Optimization of business performance
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