
Cadac Organice Suite
Werk beter samen in uw engineering projecten
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Met meer dan 25 jaar ervaring in engineering en data 
management automatisering hebben wij de Cadac Organice 
Suite ontwikkeld. Op basis van bewezen technologiën 
Microsoft SharePoint en Autodesk Vault verbinden wij model- 
met documentgerelateerde data. Het resultaat? U beheert en 
deelt uw engineering data en documenten sneller en efficiënter. 

Onze visie op Engineering Collaboration
Engineering data management en document control worden vaak over 
één kam geschoren, terwijl het heel verschillende processen betreft. 
Systemen voor engineering data management leveren niet altijd de beste 
ondersteuning voor document control processen, en vice versa. Ons advies: 
gebruik voor beide processen afzonderlijk het beste systeem en integreer dit 
in een centraal toegankelijke omgeving. 

Engineering Data Management
Bij engineering data management draait alles om het creëren en 
controleren van versies en het snel opvragen van documenten. Een 
engineering data management systeem zoals Autodesk Vault maakt het 
beheer van ontwerpdata voor de engineer zo eenvoudig mogelijk. Door 
een naadloze integratie met diverse CAD systemen kunnen engineers snel 
en eenvoudig samenwerken.

Document Control
Binnen een document control omgeving wordt de output (deliverables) 
van het engineeringproces gedeeld met alle betrokkenen en worden 
review- en goedkeuringsprocessen digitaal ondersteund. Document control 
draait om het beheren van documenten gedurende hun levenscyclus. Het 
beheer omvat beveiliging, versiecontrole, reviewcyclus, traceerbaarheid, 
beschikbaarheid en een gecontroleerd, betrouwbare audit trail.

Het beste van twee werelden
Met onze Cadac Organice Suite integreert u beide processen in één centrale 
omgeving. Zo kunt u uw favoriete CAD beheerplatform (zoals Autodesk Vault) 
blijven gebruiken. U profiteert enerzijds van de voortdurende innovaties van 
dit platform om uw concurrentie voor te blijven. Anderzijds krijgt u toegang 
tot krachtige document control functionaliteiten op basis van het betrouwbare 
Microsoft Sharepoint platform.

Gecontroleerde samenwerking 
Werk samen met verschillende afdelingen en externe partijen. 
Gecontroleerd en laagdrempelig. 

Verhoog productiviteit
Beheer en deel uw engineering data- en documentstromen 
efficiënter en effectiever. Bespaar waardevolle tijd en geld.

Betrouwbaar en veilig
U kunt vertrouwen op een hoge mate van  
betrouwbaarheid en veiligheid.

Snelle implementatie
Dankzij onze bewezen best practices minimaliseren  
wij de doorlooptijd en kosten van de implementatie.

Gebruiksvriendelijk
Onze oplossingen zijn eenvoudig in gebruik en  
worden snel geaccepteerd door de gebruikers.

Microsoft SharePoint & Autodesk Vault
Onze suite is volledig gebaseerd op Microsoft SharePoint  
en Autodesk Vault. U krijgt het beste van twee werelden.

   Met de Cadac Organice 
Suite houdt u volledige 
controle over complexe 
engineering projecten.

  Paul Smeets
  Chief Technology Officer
  Cadac Group Holding
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  Met de Cadac Organice Suite 
hebben wij ons huidige  
document control proces voor 
grote investeringsprojecten 
drastisch verbeterd.

 
  Teck

Onderdelen Cadac Organice Suite 

Cadac Organice DCS
Onze toonaangevende engineering document control oplossing is volledig 
gebaseerd op Microsoft SharePoint. Met Cadac Organice DCS beheert 
u uw documentstromen efficiënter, gestructureerder en overzichtelijker. 
Uw bedrijfsprocessen worden transparanter, wat u direct terugziet in uw 
bedrijfsresultaat.

Cadac Organice Vault
Met Cadac Organice Vault voegen wij diverse handige features toe 
aan uw Autodesk Vault omgeving. We automatiseren repeterende taken 
voor u, zoals het aanmaken van PDF documenten, het vrijgeven van 
CAD documenten en het exporteren van artikelgegevens naar ERP. U 
minimaliseert tijdrovende handmatige acties voor maximale productiviteit. 
Onze oplossing tilt de integratie tussen Microsoft SharePoint en Autodesk 
Vault naar een hoger niveau, het gat tussen ontwerp en document control 
wordt hierdoor gedicht.

Cadac Organice BIM 360 Connect
Dankzij Cadac Organice BIM 360 Connect heeft u via uw desktop of tablet 
altijd de juiste versie documenten bij de hand op de bouwplaats, zowel 
online als offline. De oplossing verbindt Microsoft SharePoint met Autodesk 
BIM 360 Field. Zo controleert en beheert u documenten moeiteloos voor 
ze worden vrijgegeven naar de bouwplaats. Volledig automatisch, het 
handmatig uploaden van documenten is niet meer nodig.  

Cadac Organice TagHub
Ons publicatie- en notificatieplatform Cadac Organice TagHub geeft u 
snel en eenvoudig toegang tot engineeringinformatie in één toegankelijk 
platform over verschillende disciplines. Tag nummers, tekening nummers 
en links worden automatisch gedetecteerd, en op een gebruiksvriendelijke 
manier gepresenteerd. Gebruikers ontvangen een notificatie als zich 
wijzigingen voordoen tussen verschillende versies van gepubliceerde 
informatie. Samenwerken aan engineering documenten was nog nooit  
zo eenvoudig. 
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Cadac Group
www.cadac.com

Create, manage & share digital design information


