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op
13 juni 2017 17:50
Dorien Luyckx
Proceedix ontwikkelt software om checklists op industriële sites te digitaliseren. Met de 2
miljoen euro wil het nu de Amerikaanse en Europese markt veroveren.
Proceedix is een Gentse start-up, opgericht in 2014 en met een 12-tal werknemers in dienst. Het ontwikkelt een platform en mobiele applicatie om de smartphone, tablet en slimme brillen zoals Google
Glass in te zetten bij controles en instructies in industriële omgevingen.
Volgens Peter Verstraeten, CEO van Proceedix, worden in 95 procent van industriële bedrijven zulke inspecties en checklists nog uitgevoerd met pen en papier. Het gaat van de productielijn tot kwaliteitscontrole en reparaties. Eenmaal de controle afgerond is, wordt de digitale versie doorgestuurd naar de nodige diensten.
'In heel wat bedrijven gebeuren controles nog volledig op papier. De verantwoordelijke werknemer moet
zo soms tot wel 100 stappen ondernemen en dit allemaal op papier neerpennen. Dat kan veel efficiënter
als het digitaal verloopt.'
Het bedrijf richt zich vooral op grote internationale en middelgrote nationale bedrijven. Ze hebben al een tien- à vijftiental contracten binnen, waaronder de Amerikaanse tractorproducent AGCO, de
Philips Lighting-fabriek in Turnhout en en het voedingsbedrijf FrieslandCampina te Aalter.
'Vaak begint een fabriek onze technologie te gebruiken, waarna het verder uitrolt naar de andere terreinen in het bedrijf, aldus Verstraeten.

Internationaal vissen
Met het geld wil het bedrijf verder uitbreiden naar de Verenigde Staten en Europa. Ze hebben al een
kantoor in San Francisco om de Amerikaanse markt te verkennen. De 2 miljoen komt van het Innovation
Fund, Saffelberg Investments en Pentacon.
Saffelberg Investments is het investeringsfonds van 250 miljoen euro van de voormalige IT-ondernemer Jos Sluys.
Het Innovation Fund werd opgericht in 2015 en investeert in start-ups en bedrijven actief in chemie en
biowetenschapppen. Het is een fonds van 20 miljoen euro, waarvan het merendeel van grote bedrijven
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uit de sector komt, zoals Total, Solvay en Recticel.
'Met de investeringsfondsen komen ook hun netwerken mee, waar heel wat van onze klanten in zitten.
Dat de industrie geïnteresseerd is in onze technologie is een positief teken', aldus Verstraeten.
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