
PolyWorks|DataLoop™: bespaar tijd en geld met metrologie.

De oplossing voor digitale connectiviteit die alle mensen met elkaar 

verbindt als ze 3D-meetinformatie vastleggen of nodig hebben. 

Online uitwisselen, inzien en bewerken van meetgegevens
De module PolyWorks|DataLoop™ is de laatste loot aan de stam 
van het beproefde softwareplatform van PolyWorks®. 
Veel bedrijven die voor hun productie afhankelijk zijn van een 
zeer nauwkeurige 3D-meting van gereedschappen, onderdelen 
of samenstelling kampen met een probleem.
 
De meetkamer is steeds meer de bottleneck.

PolyWorks|DataLoop™ rekent hier definitief mee af. Voortaan 
is het mogelijk om meetgegevens online te delen via een lokale 
server of via de cloud.  
Met deze krachtige uitbreiding wordt de communicatie beter, 
verkleint u de foutkans van een 3D-meting en sluit u de digitale 
loop tussen de disciplines engineering, productie en meten.

Meerwaarde PolyWorks|DataLoop™ in vogelvlucht
Ook engineers, constructeurs en uitbesteders zien via het dash-
board in één oogopslag de voortgang van de meetprojecten. 
Uitbesteders krijgt direct inzage in de status. 
Engineers zien realtime of gemeten afwijkingen nog wel accepta-
bel zijn. Door alle meetgegevens onderling uit te wisselen, is 
het mogelijk om het overleg of de discussie over problemen en 
oplossingen aanzienlijk te beperken. Op deze integrale manier 
maakt PolyWorks® met al zijn functionaliteiten samenwerking in 
de keten efficiënter en de bijbehorende communicatie beter. 
De co-creatie tussen engineers, producenten en meettechnici 
bereikt zo een veel hoger niveau.

PolyWorks|DataLoop ™ is de 

oplossing voor gegevensbeheer 

van de volgende generatie die 

het mogelijk maakt om 3D-

meetgegevens en resultaten op 

ondernemingsniveau te delen en 

zo bij te dragen aan de digitale 

transformatie van uw organi-

satie. Het biedt een digitaal 

samenwerkingsplatform dat 

teamwerk vergemakkelijkt door 

alle teamleden die vastleggen 

of toegang nodig hebben tot 

3D-meetinformatie met elkaar 

te verbinden.

Wilt u realtime uw meetgegevens kunnen 
inzien, bewerken & online uitwisselen?
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Voor een demo

Bel of mail: 
Anita Stegwee

astegwee@polyworksbenelux.com 
+31 40 302 00 15



VOLLEDIGE OPLOSSING VAN GEGEVENSBEHEER

Gecentraliseerde opslag van
bestanden en back-up

Bewaar metrologische projectbe-
standen centraal op uw lokale of 
cloudgebaseerde servercomput-
ers, die door uw IT-team worden 

beheerd.

Krachtige zoekmogelijkheden
Zoek en filter metrologiepro-

jecten met behulp van standaard 
en aangepaste projecteigen-

schappen die door de database 
worden geïndexeerd.

Snelle data overdracht
Download en upload projecten 
in een flits dankzij intelligente 

cachingstrategieën en minimale 
gegevensoverdrachtstechnieken.

Universeel webgebaseerde
toegang tot uw gegevens

Gebruik een standaardwebbrowser 
op een desktopcomputer of een 

mobiel apparaat om 
3D-meetactiviteiten te volgen en elk 

inspectieproject in 3D te openen.

Realtime monitoring en 
datamining

Analyseer productieproblemen in 
realtime via aanpasbare dash-
boards, trendgrafieken en da-
tamining in inspectieprojecten.

 Direct delen van gegevens
Deel elk inspectieproject met col-

lega’s via klikbare hyperlinks.

DIGITALE SAMENWERKING

Voor een
demo bel:

040-302 00 15
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