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Over ProClass
Sinds 2000 behoren het verwerken en beheren van technische documentatie en CAD werk-
zaamheden tot onze deskundigheid. ProClass bestaat uit ProClass BV in Nederland en haar 
100% dochter, ProClass Technologies Pvt. Ltd. in India. ProClass levert de volgende producten 
en diensten: 

Laan der Verenigde Naties 325
3318 LA Dordrecht, Nederland
T: +31 88 0273444
M: info@prodocs.eu
W: www.prodocs.eu

ProCadd
Wij bieden u een compleet “Global CAD Center” op afstand in India. Samen met onze
specialisten in het geïntegreerde Global CAD Center ondersteunt ProClass in al uw
tekenwerk.Wij beschikken over vele soorten CAD software met bijbehorende specialisten in
diverse disciplines. 

ProDocs
ProDocs ondersteunt uw organisatie bij het beheren van technische documentatie zoals teken-
ingen, certificaten en procedures zodat u altijd over de juiste versie beschikt. Bestanden worden 
automatisch doorzoekbaar en geclassificeerd opgeslagen op één centrale locatie. Op deze 
manier kunt u eenvoudig samenwerken met collega’s en externe partijen, wijzigingen bijhouden 
en aanpassingen direct laten verwerken via ProCadd.   

ProServices
ProClass is gespecialiseerd in het op orde brengen van uw documentatie. Met behulp van onze
kennis en ervaring verwerken wij uw hardcopy archief tot een modern digitaal Document
Management Systeem. ProClass digitaliseert uw huidige archief met eigen klein en grootformaat
scanners. Met behulp van onze eigen software, ProDocs, maken wij de bestanden daarna
doorzoekbaar en slaan deze geclassificeerd op, om daarna o.a. te importeren in uw eigen
Document Management Systeem. 
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Document Management Systeem “ProDocs”
ProClass voor al uw technische documentatie
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Dashboard ProDocs 

technische documentatie
ProClass BV verzorgt Technische
Documentatie volgens de Wettelijke
Richtlijnen, in de breedste zin des woords.

 Dashboard
Documentwijzigingen worden bijgehouden in
een overzichtelijk dashboard. Hier kunt u in
één oogopslag zien aan welke tekeningen
nog wordt gewerkt en welke gereed zijn voor
gebruik.  

Notificaties
Middels geautomatiseerde notificaties zijn alle
betrokken partijen op de hoogte van de
meest recente opmerkingen en wijzigingen.   

Eenvoudig vinden
Onnodig lang zoeken behoort tot de verleden
tijd, ProDocs maakt uw documenten op tekst
doorzoekbaar en opent deze snel via een
PDF viewer.

Altijd en overal beschikken over
uw actuele technische documentatie 

Met ProDocs is uw  technische documentatie
altijd op orde. U bespaart niet alleen tijd en
geld, u voldoet ook aan de wettelijk geldende
normen en voorschriften. 

• Altijd toegang tot uw documenten;

• Beheer revisies vanuit één dashboard;

• Wijzigingen direct zichtbaar;

• Maximale veiligheid;

• Snel afsluiten van uw Management of

   Change; 

• Gericht op efficiënt samenwerken; 

• Nooit meer zoeken;

• Tot 3 revisies teruggaan;

• Technische documentatie veilig
   opgeslagen;

• Geïntegreerd Global Cad Center in
   India. 

Rechtenbeheer
U beheert de rechten van uw medewerkers
en kunt externe contacten (beperkte) toegang
verlenen tot uw documentatie.

Actuele as built status

Waarom kiest u voor ProDocs?

Veiligheid
Uw technische documentatie wordt veilig
opgeslagen in ons eigen datacenter te
Dordrecht. Alle communicatie en gegevens
zijn versleuteld middels SHA2 beveiliging.

Wet- en regelgeving
U voldoet aan wet- en regelgeving door altijd
over de juiste documenten te beschikken.

ProDocs ondersteunt uw organisatie bij 
het beheren van al uw technische
documentatie zoals tekeningen, certi-
fi-caten en procedures, zodat u altijd 
over de juiste versie beschikt. Bestanden 
worden automatisch doorzoekbaar en 
geclassificeerd opgeslagen op één
centrale locatie. Op deze manier kunt u 
eenvoudig samenwerken met collega's 
en externe partijen, wijzigingen 
bij-houden en aanpassingen direct 
(laten) verwerken.   

ProDocs draait volledig in uw browser en 
is te allen tijden vanaf vrijwel ieder appa-
raat te gebruiken. Uw technische docu-
mentatie wordt veilig opgeslagen in ons 
eigen datacenter en de dagelijkse 
back-up procedure garandeert dat geen 
enkele revisie verloren gaat.

ProDocs is niet alleen een Document
Management Systeem maar een volledig 
geïntegreerd proces, gericht op efficiënt 
samenwerken. U kunt opmerkingen 
direct op de juiste tekening plaatsen mid-
dels onze speciale “online pen”, 
waarmee de CAD tekenaar snel aan de 
slag kan. Opgemerkte documenten zijn 
niet meer onnodig lang onderweg en alle 
betrokken partijen beschikken altijd over 
de juiste informatie. Dit levert een be-lan-
grijke bijdrage aan de veiligheid!

ProClass biedt u de mogelijkheid om 
revisies volledig uit handen te geven. Met 
de hulp van onze specialisten in het geïn-
tegreerde Global CAD Center in India 
kunnen wij u een actuele as built status 
leveren.
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