
HiCAD 
CARROSSERIEBOUW

isdgroup.com

ISD Benelux is dé CAD & PDM ontwikkelaar voor de  
carrosserie- en trailerbouw
Of u nu veel series bouwt of alleen klantspecifieke car-

rosserieën vervaardigt, u wenst per project de uren en 

materialen in de hand te houden. Slimme en doelgerichte 

engineering is de juiste aanpak. Dit is de manier om op 

rendement te sturen en efficiënter, toekomstbestendig te 

werken. 

Om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen 

overleggen wij als ontwikkelaar regelmatig met andere 

partijen in de branche zodat u de markt voor blijft en 

doelgericht en efficiënt de toekomst in gaat.

Onze bedrijfsfilosofie is niet alleen de ontwikkeling van 

software, maar ook verkoop, service, consultancy en 

training. Dit maakt ons een perfecte partner gedurende 

de gehele productlevenscyclus. Klanten kiezen voor ISD 

omdat zij waardering hebben voor de op partnerschap 

gebaseerde samenwerking, de korte en directe commu-

nicatielijnen en het feit dat ze inspraak hebben in de ont-

wikkeling van onze toekomstige oplossingen. Het resul-

taat is een unieke samenwerking tussen onze gebruikers  

en ISD.

Let`s build together
HiCAD het CAD-pakket met vergaande 
functionaliteiten specifiek voor de carrosseriebouw

(Beelden: Eurotank GmbH)



De highlights: 
Snel en effectief aanpassingen verrichten in bestaande tekening 

2D en 3D tekenen in één allesomvattend systeem 

Automatische verbindingen creëren om efficiënter te tekenen 

Standaardonderdelen uit de machinebouw voor schroeven, pennen, bouten, ringen en moeren

Simulatie / 3D-PDF toepassen voor sales 

Makkelijk stuklijsten genereren inclusief dubbele delen herkenning om vervuiling tegen te gaan

Versiebeheer. Nooit meer twijfelen wat de laatste versie is 

Product data management. Kennis borgen en doelgericht uw werkplaats / leveranciers aansturen

Een aantal referenties in de markt

Ervaar zelf waar onze CAD-interfaces toe in staat 

zijn. Wij laten u tijdens een persoonlijke presentatie 

graag kennismaken met de voordelen van onze soft-

wareoplossingen. Neem contact met ons op voor 

een individuele afspraak - wij kijken er naar uit u te 

ontmoeten!

ISD Benelux B.V.

Het Zuiderkruis 33

5215 MV ’s-Hertogenbosch

Tel. +31-(0)73-6153-888 

Mail: info@isdgroup.nl 

Web: www.isdgroup.com

Succes heeft een sterke partner nodig
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ISD Benelux B.V.

Grote Voort 293A

NL-8041 BL Zwolle

 Tel. +31-(0)73-6153-888 

Mail: info@isdgroup.nl 

Web: www.isdgroup.com


