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Het ontwerpen van elektrische systemen gebeurt aan de 
hand van computer aided engineering (CAE) software
tools. Wie zo’n systeem ten behoeve van efficiënte 
engineering aanschaft, wil niet teveel betalen en – als 
het systeem in gebruik is – geen tijd verliezen door het 
gebruik van suboptimale CAEtools.

Er bestaat een groot aantal CAE softwaretools die variëren 
van een simpel tekenprogramma, tot programma’s met de 
meest uitgebreide automatiseringsmogelijkheden zoals 
EPLAN en AutoCAD Electrical. Het draait met een CAE soft-
waretool niet alleen om de software zelf, maar vooral ook om 
de inrichting/standaardisatie. Sluit dit goed aan bij uw  

wensen en activiteiten, dan kunnen fout oorzaken sneller  
worden geïdenti ficeerd. De service kan daardoor efficiënter 
worden uitgevoerd, met als resultaat dat de down-time van 
een machine of installatie sterk kan worden gereduceerd. 
Maar hoe weet u welk programma het meest geschikt is?

De consultants van Verebus hebben zelf ervaring met  
engi neerings  processen en de markten waarin u opereert. 
Daardoor hebben wij goed inzicht in de voor- en nadelen 
van de beschikbare CAE softwaretools. Wij kunnen goed 
inschatten welke tool het meest geschikt is voor de gewenste 
toepas singen. Voor het ene bedrijf is het voldoende als er 
met het pakket ‘plat’ getekend kan worden. Voor een ander 

Grip op uw CAE-tools
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CAEtools

bedrijf kan het juist belangrijk zijn om 
uit de tekeningen gegevens te kunnen 
destilleren voor verdere bewerkingen. 
Afhankelijk van de wensen kan u een 
eenvoudig ‘tekenpakket’ aanschaf-
fen, waar eventueel eigen aanvullende 
programmering mogelijk is, of een intel-
ligent pakket waar veel extra routines al 
standaard in verwerkt zijn. Verebus kan 
een quickscan doen om een inven-
tarisatie uit te voeren en te adviseren 
over geschikte pakketten. Hierna volgt 
overleg welke vervolgstappen nodig 
zijn om tot een werkbare inrichting en 
standaardisatie te komen.

Kostenbesparing
Met alleen de aanschaf van een CAE 
softwaretool bent u er niet. Na de aan-
schaf moeten de verschillende para-
meters correct ingesteld worden om de 
gewenste resultaten te krijgen. Verebus 
kan adviseren over de inrichting en 
ondersteunen bij implementatie en het 
opstellen van een standaard. Bij dat 
laatste zorgen we dat individuele kennis 
van de eigen engineers van het bedrijf 

gebundeld wordt in een goed hand-
boek, waarin de gewenste manier van 
werken wordt vastgelegd. Dit biedt  
eenduidigheid, zorgt voor tijdwinst  
tijdens het engineeringsproces en 
maakt een korte inwerktijd mogelijk 
van medewerkers die nieuw met het 
programma gaan werken. Daarbij is het 
met een goede standaard makkelijker 
om werk uit te besteden, doordat de 
externe partij zijn systeem kan instellen 
naar uw standaard. Een weloverwogen 
systeemkeuze, een goede inrichting 
ervan en doordachte standaardisatie 
kunnen uw bedrijf veel tijd en dus  
kosten besparen.

Uw voordelen:
• U heeft aan Verebus een partner met 

ruime engineeringervaring met de 
meeste beschikbare pro gramma’s. 
Verebus kent de engineerings-
processen en uw markten dus kan u 
onafhankelijk adviseren

• U kunt zelf uw automatiseringsgraad 
bepalen

• U heeft een tool welke aansluit op 

uw engineeringproces: u krijgt de 
mogelijkheden die u wil benutten

• Uw werkwijze wordt gestandaar-
diseerd en vastgelegd: actief 
kennismanagement en kortere 
inwerktijden

• De inrichting van uw tool sluit aan bij 
uw wensen en activiteiten

• U kunt uw werk makkelijker 
uitbesteden

• U investeert op maat
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