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Gent se start-up Proceedix haalt 2 mil joen
op
13 juni 2017 17:50

Dorien Luyckx

Proceedix ont wik kelt soft ware om checklists op in dustriële sites te digitaliseren. Met de 2
mil joen euro wil het nu de Amerikaanse en Eu ropese markt ver overen.

Proceedix is een Gent se start-up, op ge richt in 2014 en met een 12-tal werknemers in dienst. Het ont -
wikkelt een platform en mobie le ap plicatie om de smartpho ne, ta blet en slimme brillen zoals Goog le
Glass in te zet ten bij con troles en instruc ties in in dustriële omgevingen.

Vol gens Peter Ver straeten, CEO van Pro ceedix, worden in 95 pro cent van indu striële be drijven zulke in-
spec ties en checklists nog uit ge voerd met pen en papier. Het gaat van de pro duc tie lijn tot kwali teits con-
tro le en re paraties. Eenmaal de con tro le af ge rond is, wordt de di gitale ver sie doorge stuurd naar de nodi-
ge diensten. 

 'In heel wat be drijven gebeu ren contro les nog vol le dig op papier. De verant woorde lijke werkne mer moet
zo soms tot wel 100 stap pen on derne men en dit al le maal op pa pier neerpennen. Dat kan veel ef ficiënter
als het di gitaal verloopt.'

Het be drijf richt zich vooral op grote inter nationale en middelgrote na tionale bedrij ven. Ze heb -
ben al een tien- à vijf tiental contrac ten binnen, waaronder de Ame rikaan se trac torpro du cent AGCO, de
Philips Ligh ting-fabriek in Turnhout en en het voe dings be drijf Friesland Cam pina te Aalter.

'Vaak begint een fabriek onze tech no lo gie te ge bruiken, waarna het verder uit rolt naar de ande re terrei-
nen in het be drijf, aldus Verstraeten.

Inter nationaal vissen
Met het geld wil het be drijf verder uit breiden naar de Ver enigde Staten en Eu ropa. Ze heb ben al een
kan toor in San Francis co om de Ame rikaan se markt te ver kennen. De 2 mil joen komt van het Inno vation
Fund, Saf fel berg In vestments en Pentacon.

Saffelberg Invest ments is het investe rings fonds van 250 mil joen euro van de voormalige IT-onderne -
mer Jos Sluys.

Het Innovation Fund werd op ge richt in 2015 en investeert in start-ups en be drijven ac tief in che mie en
bio we ten schapp pen. Het is een fonds van 20 mil joen euro, waarvan het me rendeel van grote be drijven
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uit de sec tor komt, zoals Total, Sol vay en Recticel.

'Met de investe rings fondsen komen ook hun net werken mee, waar heel wat van onze klan ten in zit ten.
Dat de indu strie geïnte resseerd is in onze tech no lo gie is een po si tief teken', aldus Verstraeten.
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