
 

Krijg grip op je data
Hoe je de moderne CAD-werkplek strategisch 
inzet binnen de maakindustrie



De digitale werkplek van nu
En de wensen voor de moderne werkplek  
van morgen
Het gebruik van data ligt aan de basis van heel wat bedrijfsprocessen, zeker in de maakindustrie. Terwijl de hoeveelheden 

data blijven groeien, is menig organisatie er alleen nog niet van doordrongen hoe afhankelijk ze is van diezelfde data én 

van de volledige IT-infrastructuur. Zonder data en IT is een optimale samenwerking bij bijvoorbeeld het ontwerpen van 

producten niet mogelijk.

 

Dat een optimale samenwerking belangrijk is, komt vooral tijdens projecten tot uiting waar verschillende partijen aan 

meewerken, zowel intern als extern. Elk project vormt als het ware een keten van partners, ook wel co-developers, die 

ieder op hun eigen manier en locatie werken met hun eigen data en devices.

 
Een organisatie in de maakindustrie is zich ervan bewust hoe onwenselijk data- en productiviteitsverlies is. 
Maar weet je eigenlijk ook hoe lang het duurt voordat alles weer up and running is als het toch eens misgaat? 
En heb je een idee van de financiële gevolgen hiervan? Het beschermen van het intellectueel eigendom is dus 
cruciaal.

Voor een optimale samenwerking verwachten alle co-developers overal te kunnen werken, op elk gewenst moment van 

de dag, met een device naar keuze. En als werkgever ben je continu op zoek naar manieren om productiviteitsverlies en 

inefficiënte werkprocessen tegen te gaan.

 

Daarom zou iedereen op elk gewenst moment veilig toegang moeten hebben tot de juiste applicaties en data,  

device- en platform-onafhankelijk. Door deze manier van werken minimaliseer of – als het even kan – voorkom je  

rework zelfs volledig.



1De drie grootste  
uitdagingen van de 
digitale werkplek in 
de maakindustrie
én hoe je die met CAD 
Workspace kunt  
ombuigen tot strategieën!
Alle (digitale) vooruitgang kent onvermijdelijk  

de bijbehorende uitdagingen. Dit geldt ook voor  

de moderne werkplek. Hoe biedt CAD Workspace  

de belangrijkste uitdagingen het hoofd? Om die vraag 

te kunnen beantwoorden, hebben wij de drie grootste 

uitdagingen én strategieën omtrent de digitale werkplek  

in de maakindustrie op een rijtje gezet:

 Grip op je data en applicaties

Verschillende co-developers werken met uiteenlopende middelen aan één project. Door al die aparte middelen kan  

het soms weken duren voordat er sprake is van een werkbare situatie. Je bent immers afhankelijk van de IT van de ander. 

Daarnaast wil graag elke co-developer overal, altijd en op elk device kunnen werken. Door het plaats-, tijd- en device- 

onafhankelijk werken is het overzicht en de controle voor velen zoek. Je verliest daardoor kostbare tijd en het brengt  

risico’s met zich mee op het gebied van veilige informatiedeling. Om optimale beveiliging en bescherming van het  

intellectueel eigendom te garanderen, hebben organisaties weer grip nodig op hun data en processen.

CAD Workspace brengt de co-developers veilig naar de data 

Zonder grip, geen security. Met CAD Workspace krijg je de volledige controle terug over je data en processen. Het maakt 

niet uit of co-developers nu vanuit huis werken of onderweg zijn naar een klant. Door de database, alle benodigde  

applicaties en de juiste add-ins vanuit één omgeving beschikbaar te stellen, hebben alle stakeholders altijd en overal veilig  

toegang tot de juiste gegevens. Het lokaal installeren van applicaties en het uitwisselen van data behoren zo tot het  

verleden, waardoor het intellectueel eigendom beschermd is en de kans op rework kleiner wordt.

Met deze vereenvoudigde (project)structuur maakt het vervolgens niet uit of er gewerkt wordt met Office- of zware 

CAD-applicaties en kan de omgeving binnen één dag beschikbaar gesteld worden. Doordat alle co-developers hun eigen 

licenties en applicaties kunnen meenemen en er bijvoorbeeld geen aparte VPN-verbinding meer gebouwd hoeft te wor-

den, zijn investeringen in hardware niet langer nodig. Je bespaart dus flink wat tijd en geld.

Grip op productiviteit
Met CAD Workspace krijg je niet alleen grip op data en applicaties, maar ook op productiviteit. De productiviteit stijgt 

namelijk doordat co-developers tijd-, plaats- en device-onafhankelijk kunnen werken. Gecombineerd met het nauwkeurige 

inzicht in het gebruik van diezelfde data en applicaties, wordt het doorbelasten van de juiste kosten heel eenvoudig.

Grip op je data en applicaties1

Performance2

Schaalbaarheid3



2 Performance

Anywhere, anytime, any device: klinkt intussen heel vertrouwd. Maar om de hedendaagse digitale mogelijkheden  

optimaal te benutten, moeten dezelfde optimale prestaties ook in álle omstandigheden gegarandeerd worden.  

De grafisch zwaardere applicaties bijvoorbeeld moeten altijd, overal en met elk device toegankelijk zijn. Alleen zo  

garandeer je optimale performance.

CAD Workspace voor optimale performance

CAD Workspace is device- en vendor-onafhankelijk. Data en applicaties staan centraal in de CAD Workspace. Hierdoor 

kun je met applicaties van álle vendoren werken, op elk device, ondersteund door alle mogelijke hardware. Met CAD 

Workspace maak je gebruik van een grafisch geaccelereerde werkplek. De high-end CAD-werkplekken zorgen  

zo voor dezelfde performance als zware grafische ontwerp-applicaties op een traditioneel werkstation.

Hoe blijft het intellectueel eigendom nu precies 

beschermd? Door elke gebruiker een bepaalde rol toe te 

kennen en rechten te specificeren. De gebruikers krijgen 

toegang tot de centraal gestelde data in CAD/PDM 

Workspace, zodat deze data niet meer rondgestuurd 

hoeft te worden via bijvoorbeeld WeTransfer of te 

worden gedeeld door middel van een multisite  

PDM-omgeving.

Nieuwe medewerkers en co-developers krijgen 

eenvoudig en snel toegang tot de omgeving en 

 kunnen net zo makkelijk weer verwijderd worden.  

Het resultaat: veilige datadeling. Je brengt je  

co-developers naar de data. Niet andersom.



3 Schaalbaarheid

Een werkplek is pas kostenefficiënt als je moeiteloos kunt op- en afschalen. Als je op projectmatige basis werkt, 

heb je steeds nieuwe behoeften. Aan het begin van een project heb je bijvoorbeeld vaak meer resources nodig dan 

later in het proces. Daardoor kan het een ingewikkelde taak zijn om de benodigde capaciteit voor de lange termijn 

in te schatten. Met regelmatig onbenutte capaciteit tot gevolg. Ook wanneer medewerkers noodgedwongen vanuit 

huis moeten werken, is het van belang om snel en flexibel tijdelijke thuiswerkplekken te kunnen inrichten.

CAD Workspace voor flexibele werkplekken

Met CAD Workspace schaal je eenvoudig het aantal en het soort werkplekken per maand op en af. In een  

overzichtelijk pay-per-use-model verlaag je de operationele kosten. Je hoeft geen eigen IT-omgeving op te zetten  

en je betaalt maandelijks een vaste prijs. Het resultaat van dit model? Geen onbenutte capaciteit meer en  

besparing van beheertijd én kosten.

Elke organisatie is uniek

Jouw organisatie is uniek en daarmee ook je werkplek. Er zijn dus verschillende scenario’s denkbaar. Wellicht heb 

je enkel een PDM-omgeving, maar wil je de servers daarvan niet in huis of in beheer hebben. Dan kun je ervoor  

kiezen om deze omgeving als een online dienst af te nemen. Maar misschien heb je helemaal geen PDM-omgeving 

en heb je daar ook geen behoefte aan. In dat geval is het mogelijk om je CAD-werkplekken in de cloud te hebben. 

Het is vooral belangrijk om jouw wensen te laten aansluiten op de meest ideale digitale werkplek voor jouw  

organisatie.



Michiel van Bergen

CAD Workspace Adviseur

+31 88 999 09 12

m.bergen@cadservices.nl

Vragen over  
CAD Workspace?
CAD Workspace is een schaalbare online 
werkomgeving om eenvoudig en efficiënt samen te 
werken met co-developers. De online werkplek omvat 
één centrale omgeving, inclusief je eigen software en 
bedrijfskritische applicaties. Van externe consultant 
tot industrieel ingenieur en werktuigbouwkundig 
tekenaar: iedereen deelt modellen en ontwerpen op 
een veilige manier, op elke locatie, op elk tijdstip en 
met elk device. Ontwerpfouten, rework en faalkosten 

worden tot een minimum beperkt.

CSN Groep levert werkplekken op maat. Ga je starten 
met een project en ben je benieuwd naar de voordelen 
van CAD Workspace? Onze CAD Workspace 

adviseurs staan voor je klaar.

 
Neem contact op met Michiel van Bergen, één van 
onze CAD Workspace adviseurs, en stel je vragen over 

de werkplek van morgen.

Expertise van 
kennispartners 
CAD Workspace integreert de applicatiekennis van verschillende kennispartners in 

één eenvoudige IT-infrastructuur. Denk hierbij aan partners als Cadmes, Cards PLM 

Solutions, CAD Services en EPLAN. Dankzij onze onderlinge hechte samenwerking 

verlopen implementaties succesvoller en vlotter. Zo wordt het delen van modellen, 

technische ontwerpen en designs gemakkelijker én veiliger.
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