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INTELLIGENT INFORMATIEBEHEER
Bond3D is als startup in 2014 begonnen, maar er staat
inmiddels een kwalitatief hoogwaardig bedrijf met 65
hoogopgeleide medewerkers die de specialiteit van het
bedrijf aan de man moeten gaan brengen: 3D printing. Elk
onderdeel, elk proces staat onder hoge druk (soms letterlijk) en voor bijna alles worden gecertificeerde specificaties
verwacht. Om al die informatie slim te kunnen beheren
en beschikbaar te hebben voor de medewerkers maakt
BondD gebruik van M-Files, geïmplementeerd door partner
Benelux Group.

HIGHLIGHTS

Hoge
gebruikersacceptatie:

Kwaliteitsmanagement
verankerd:

In control:

Groot deel van de medewerkers
is blij met het nieuwe document
management systeem

Direct grip op kennis- en
opleidingsniveau van de
medewerkers

Processen en
informatiebeheer
volledig onder controle

‘....die wel cruciaal is voor onze
medewerkers als het gaat om
beschikbaarheid, volledigheid, en
ac tualiteit. Die informatie is bovendien
nodig in behoorlijk complexe processen.’

Arr y Wegdam
Operationeel Manager
Bond3D

om een toepassing van een 3D-geprint implantaat dat in
een menselijk lichaam wordt ingebracht, moet die wel aan
alle denkbare voorwaarden en certificeringen voldoen.’
Bond High Performance 3D Technology bv heet het bedrijf in Enschede officieel. En niet voor niets staat het pand
tegenover het terrein van de Twente University, we hebben hier te maken met een high tech innovator. Johan
Vloedbeld, Quality Assurance Manager: ‘De gepatenteerde
technologie van Bond3D is uniek in zijn vermogen om
functionele onderdelen te produceren van hoogwaardige
polymeren. Polymeren die gecertificeerd zijn voor gebruik
in kritische toepassingen.’

KRITISCHE TOEPASSINGEN IN GEVOELIGE
MARKTSECTOREN
In gewoon Nederlands: Bond3D maakt zelf 3D-printers
waarmee ze vervolgens hoogwaardige kunststofonderdelen ‘printen’. Die worden gebruikt voor toepassingen
in bijvoorbeeld de medische wereld, de ruimtevaart en de
energiesector. Alleen al wanneer je die gevoelige sectoren
benoemt, begrijp je dat het gaat om uiterst kritische toepassingen waar ze niets, maar dan ook niets aan het toeval
overlaten.
Arry Wegdam, Operationeel Manager: ‘We zitten in een
absolute niche-markt. We zijn bijvoorbeeld in staat om
rugimplantaten te printen die je ‘gewoon’ kunt zien op
scans. Bij de vorige generatie implantaten ging het om
metaal. Daar kun je niets meer aan zien op een scan. Dit
zijn semi-poreuze kunststofimplantaten waarop aangroei
van weefsel mogelijk is; en die implantaten laten je op een
scan wel net die details zien waar je als medicus behoefte
aan hebt. Maar aangezien het hier dan bijvoorbeeld gaat

UITDAGING
De uitdaging bij een high tech startup als Bond3D zit niet
alleen in de productie en het aan de man brengen van de
eigen producten en diensten. Arry: ‘Bij alle producties en
onderdelen hoort een grote hoeveelheid gespecificeerde
informatie: alles wordt gevolgd en vastgelegd. Dat betekent
veel, complexe en met elkaar samenhangende informatie
op verschillende plaatsen in de organisatie die lastig is te
beheren. Maar die wel cruciaal is voor onze medewerkers als
het gaat om beschikbaarheid, volledigheid, en actualiteit.
Die informatie is bovendien nodig in behoorlijk complexe
processen. Alles moet dus perfect in elkaar passen en op elkaar aansluiten, net als onze eigen producten. Daar zochten
we een passende, kwalitatief hoogwaardige oplossing voor.

BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID EN
VINDBAARHEID
Johan is (mede-)verantwoordelijk voor juist die kwaliteitsbewaking. ‘Binnen Bond3D zorgt een groeiend team van internationale professionals voor de ontwikkeling van nieuwe
printtechnologie. Dat gaat om meerdere disciplines binnen
het hele bedrijfsproces: het gaat om systeemmechanica,
software, slicing-technologie en procesvalidatie. De combinatie van hoogwaardige polymeren en de ontwikkelde technologie maakt dat we ons kunnen richten op geavanceerde
toepassingen in markten als de medische, ruimtevaart,
energie- en automobielproductie. Binnen die markten zijn
de eisen heel streng: alles moet aantoonbaar voldoen aan
de zwaarste eisen. Zelf moeten en willen we ook op elk

moment de vinger aan de pols kunnen houden over hoe
een proces verloopt, hoe is het product/onderdeel precies
tot stand is gekomen, welke stappen zijn gezet en welke informatie ervoor is gebruikt. Alles wat we doen staat in het
teken van kwaliteit en kwaliteitsbewaking, zowel voor ons
als onze afnemers. Dat hele proces met de bijbehorende
informatie moet vervolgens worden gelogd, beschikbaar
en vindbaar zijn voor die medewerkers die ermee moeten
werken. We zijn erin geslaagd om met M-Files een oplossing te vinden die voldoet aan al die eisen.’

NIET OVER ÉÉN NACHT IJS: POC VAN TWEE
MAANDEN
De zoektocht naar M-Files viel dan weliswaar mee, Bond3D
was niet van plan om zomaar ‘alles voor lief’ te nemen wat
werd beweerd over M-Files. Arry: ‘Daarvoor zijn de belangen voor een startup als wij te groot. We hebben samen
met M-Files’ partner Benelux Group een proof of concept
(PoC) van twee maanden afgesproken. Na die periode is er
een uitgebreide evaluatie geweest binnen Bond3D en tussen Bond3D en Benelux Group. Daaruit kwam naar voren
dat de PoC geslaagd was: de teams waren enthousiast over
M-Files en de manier waarop het werkte voor hen.’

KEY USERS
Om ervoor te zorgen dat de kennis over M-Files goed verdeeld zit in de organisatie zijn drie key users aangesteld en
opgeleid. Die sleutelfiguren zitten op drie verschillende afdelingen – Software, Quality en Systeem. Johan: ‘Daarmee
kun je ook intern borgen dat er altijd iemand is waar onze
medewerkers op kunnen terugvallen. Die key users zijn
door Benelux Group opgeleid en hebben mede aan de wieg
gestaan van de inrichting en implementatie van M-Files
binnen Bond3D.’

M-FILES: KWALITEITSMANAGEMENT
VERANKERD
M-Files wordt gebruikt voor een aantal zaken. Johan vertelt verder: ‘Uiteraard gebruiken we het voor de ‘klassieke’
documentbeheer functies, zoals het versiebeheer voor alle
managementsysteem documentatie. Daarnaast gebruiken
we het om bij te houden hoe het is gesteld met het opleidingsniveau en de trainingen van onze mensen. Inclusief het
vastleggen van de status van die opleidingen: wanneer moet
iemand weer in training? Welke trainingen zijn door wie
nog niet gedaan? In het type bedrijfskritische toepassingen
waarmee we als Bond3D te maken hebben is kennis van de
medewerkers cruciaal. Daar willen we dus echt de vinger
aan de pols houden. Daarnaast zetten we M-Files in voor
het automatiseren van diverse processen, zoals audit management, issue management (disputen over productie/producten bijvoorbeeld), projectmanagement, documentmanagement, change control etc. Voor ons is M-Files daarmee
een wezenlijk onderdeel geworden van de bedrijfsvoering.
Intelligent Informatiebeheer en Kwaliteitsmanagement
zitten nu in een systeem verankerd.’

AANBEVELINGEN
Terug kijkend op het hele implementatieproces ziet Johan
vooral het belang van het aan de hand meenemen van
de medewerkers bij de invoer van een dergelijk systeem.
Johan: ‘Het is belangrijk – cruciaal voor het succes zelfs dat je proceseigenaren en medewerkers betrekt bij en laat
meedenken over het opstellen van processen, werkinstructies, registratieformulieren en de inrichting van M-Files.
Daarmee blijft iedereen op een gelijk kennisniveau en kun je
uiteindelijk sneller schakelen bij het gebruik. M-Files is voor
ons nu een serieuze pijler onder de hele organisatie.’

‘ Voor ons is M-Files daarmee
een wezenlijk onderdeel
geworden van de bedrijfsvoering.
Intelligent informatiebeheer en
Kwaliteitsmanagement zit ten nu in een
systeem verankerd.’

Johan Vloedbeld
Quality Assurance Manager
Bond3D

De keuze van Benelux Group als implementatiepartner
heeft er zeker ook bijgedragen aan deze succesvolle implementatie. Johan: ‘Het was soms best lastig door de coronamaatregelen, maar op alle vragen werd snel gereageerd.
En soms moesten zaken worden uitgezocht omdat het
antwoord blijkbaar niet direct voor de hand lag. Dan heb je
ook een antwoord. Ze laten je in ieder geval niet bungelen,
je weet wat de status is en ze zijn zeer alert geweest. En
nog...’

IT’S ALL ABOUT BONDABILTY…
De keuze voor M-Files, gebaseerd op snelle implementatietijd, gebruiksgemak, volledigheid van functionaliteit
en de opties om ook zelf aanpassingen te kunnen doen
heeft Bond3D niet teleurgesteld. Arry: ‘Als zo’n cruciale
toepassing daadwerkelijk werkt zoals verwacht, dan zien
de medewerkers er sneller het belang van in om het te gebruiken. Er zijn genoeg gevallen in de markt waarbij de implementatie van een documentbeheersysteem minder vlot
verloopt, waardoor medewerkers zelf van die ‘omweggetjes’ gaan inbouwen. Dat is het laatste wat je wilt. Deze
stap was juist bedoeld om volledig ‘in control’ te zijn van
cruciale processen en de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van alle betrouwbare die daarvoor nodig is. Daarin zijn
we met M-Files volledig geslaagd. M-Files past naadloos in
onze manier van werken. It’s all about bondability…’

PARTNERS

Al meer dan 15 jaar hebben we ervaring in
het ontwikkelen en realiseren van document
managementoplossingen die zijn afgestemd
op de wensen van diverse bedrijven. Daarom
begrijpen wij als geen ander dat ieder bedrijf
uniek is. Of het nu gaat om een oplossing
voor een beter documentbeheer, of om
een complex vraagstuk aangaande wet en
regelgeving (AVG, compliancy), wij bieden
expertise en oplossingen op maat. Wij zijn de
Benelux Group, M-Files Premier Reseller.

WHY M-FILES?
M-Files levert een oplossing voor intelligent informatiebeheer waarbij
documenten en informatie aan elkaar worden gekoppeld, ongeacht het
systeem of de opslagplaats. Met behulp van kunstmatige intelligentie
wordt de informatie geanalyseerd en in de juiste context geplaatst.
Dit maakt het mogelijk om de juiste informatie op het juiste moment aan
de juiste mensen te presenteren. M-Files voorziet ook in het automatiseren
van informatie-gestuurde bedrijfsprocessen, met behoud van volledige
controle en compliance.
Duizenden organisaties in meer dan 100 landen (waaronder NBC Universal,
OMV, SAS Institute en ThyssenKrupp) maken gebruik van M-Files om hun
bedrijfsinformatie en - processen te beheren en bieden hun medewerkers
“A Smarter Way to Work”.

Voor meer informatie, kijk op www.m-files.com.
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