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Wie kiest voor de juiste software kan slimmer en efficiënter werken. De moderne technologieën bieden op dat vlak 
veel mogelijkheden zodat machines en werksystemen uitstekend met elkaar communiceren.  Dit tot volle tevreden-
heid van alle partijen. Van softwareproducent tot gebruiker tot klant.

Zeker in de scheepsbouw hebben bedrij-
ven een naam hoog te houden. Klanten 
verwachten de hoogste kwaliteit en een 
optimale service. Het gaat in deze sector om 
flinke investeringen. Bij Admiraal Jacht- & 
Scheepsbetimmeringen in Hasselt zijn ze 
bekend met de terechte wensen en eisen 
vanuit de markt. “Wij doen vooral interieurs 
voor binnenvaartschepen”, zo trapt werk-
voorbereider Jan Willem Last zijn verhaal 
af. “Dus veel maatwerk, ook voor jach-
ten en  de interieurbouw. Ongeveer twee 
jaar geleden werd het tijd voor een nieuw  
tekenprogramma. Een programma dat beter 
aansloot bij de nieuwe technologische ont-
wikkelingen en dat tevens de mogelijkheid 
biedt om zowel een visueel aantrekkelijke 
3D-tekening te maken als deze eenvoudig 
om te zetten naar onze machines.”

Door diverse contacten kwam Last in contact 
met Bemet International, kennisleverancier 
voor procesoptimalisatie in de maakindu-
strie. Hiervoor levert Bemet up-to-date be-
drijfssoftware zoals CAD/CAM, APM, ERP 
en APM Kwaliteits- & Gereedschapsbeheer. 
Pakketten en technieken die logisch op 
elkaar aansluiten. 

Last: “Via twee zakelijke relaties werden wij 
op Bemet geattendeerd. Natuurlijk hebben 
we ook met andere aanbieders gesproken 
en heb ik op beurzen rondgekeken om het 
complete aanbod zo goed mogelijk met 
elkaar te vergelijken, maar hun complete 
softwareoplossing sloot echt het beste bij 
onze wensen aan. De optische vormen zijn 
in het tekenprogramma goed zichtbaar en 
de bibliotheekopbouw van het pakket is 
heel uitgebreid en aantrekkelijk. Het is heel 
eenvoudig om meubels uit te wisselen en 

toe te voegen. Natuurlijk hebben wij het 
aanbod een tijdje op ons in laten werken, 
maar uiteindelijk bleek dit pakket van Bemet 
toch de beste optie.”

Admiraal koos voor TopSolidWood omdat dit 
CAD/CAM pakket efficiënt en nauwkeurig 
ontwerpen mogelijk maakt en het tevens 
CNC-machines nauwkeurig aanstuurt. “Na 
aanschaf kregen wij een vijfdaagse training. 
Daarmee leerden wij de basis van het pakket 
goed kennen. Maar de meeste kennis doe je 
toch op door ermee in de praktijk aan de slag 
te gaan. Vanzelfsprekend ontstaan er dan 
ook diverse vragen. Die lossen ze bij Bemet 

telefonisch op of ze komen gewoon langs 
om zaken te bespreken.”

Een optimale service is vanzelfsprekend  
essentieel. Zeker bij een nieuwe klant, maar 
wat zijn de voordelen voor jullie zelf en de 
eigen klanten? “Wij kunnen zelf veel beter 
het werk voorbereiden. Vooral omdat wij luxe 
maatwerk doen is dat essentieel. Zo krijgen 
onze klanten een veel beter beeld over hoe 
een interieur of het meubel eruit komt te zien. 
En dat alles gewoon in 3D. Dit pakket biedt 
de mogelijkheid om een compleet verhaal 
van A tot Z voor de klant tot in detail uit te 
werken. Dus de volledige werkvoorberei-
ding, het ontwerp plus de aansturing van de 
productiemachines. En dat zonder tijdverlies. 
We hoeven niet meer continu van toepassing 
te verwisselen. Daardoor is het mogelijk 
om flexibeler te werken en kunnen we be-
ter inspelen op de wensen van de klant. 
Waarschijnlijk kiezen wij in de toekomst voor 
nog een aantal aanvullende modules. Dat is 
goed mogelijk. Maar voor nu zijn wij uiterst 
content met TopSolidWood.”    ❚
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Onze klanten krijgen een veel beter beeld over hoe een interieur of het meubel er uit komt te zien. 

Admiraal koos voor TopSolidWood omdat dit pakket efficiënt en nauwkeurig ontwerpen  
mogelijk maakt.

Wij doen vooral interieurs voor binnenvaartschepen.

De klant krijgt dankzij 
deze software een veel 
beter beeld van het schip
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