Checklist voor 3D-printen
Top 5 tips om het
3D-printen uit te breiden
Als u eenmaal hebt besloten om 3D-printen in uw workflow
te implementeren, moet u weten hoe u deze technologie zo
efficiënt en effectief mogelijk kunt gebruiken. Met de volgende
tips haalt u zo snel mogelijk het maximale uit uw 3D-printer.

Vind de
beste
Ultimaker
3D-printer
voor u

1. Kies de beste 3D-printer voor u

Door de juiste 3D-printer te gebruiken, maakt u zo snel mogelijk datgene wat u nodig hebt en
wanneer u het nodig hebt. Desktop FFF 3D-printers zoals die van Ultimaker zijn een ideale keuze om
snel onderdelen te produceren, want ze kunnen snel worden ingesteld en direct worden gebruikt.

2. Weet wat uw kosten zijn

Het is van fundamenteel belang om te begrijpen hoeveel 3D-printen uw organisatie kost en bespaart,
om zodoende de technologie te verbeteren. Uw rendement op investering (ROI) en de terugverdientijd
hebben invloed op de eerste keer 3D-printen; de schaalbaarheid van de technologie betekent dat u
simpelweg klein kunt beginnen en daarna kunt uitbreiden.

3. Zet een werkruimte op voor de Ultimaker Digital Factory

Door een Ultimaker Digital Factory werkruimte op te zetten, kunt u gebruikmaken van functies zoals
verbeterde afdrukwachtrijen, externe firmware-updates en een verbeterde workflow van verbonden
printers. Deze functies kunnen de productiedoorvoer verhogen en producenten van grote
hoeveelheden helpen hun productie te vergroten.

4. Begin met de Ultimaker 3D Printing Academy

Als u een Ultimaker S3, Ultimaker S5 of Ultimaker S5 Pro Bundle printer registreert, heeft u
toegang tot de cursussen van de Ultimaker 3D Printing Academy. Deze cursussen behandelen alle
aspecten van uw specifieke printer, zodat u het volledige potentieel van uw printer kunt benutten.

5. Meld u aan bij Ultimaker Essentials

Met een abonnement op Ultimaker Essentials krijgt u toegang tot platformen en functies zoals
Ultimaker Cura Enterprise, Ultimaker Digital Factory (met extra functies), Ultimaker Marketplace,
Ultimaker 3D Printing Academy en directe technische ondersteuning. Met één abonnement wordt uw
hele organisatie gedekt en kunnen uw ontwerpers en technici de beste 3D-prints maken met behulp
van onze krachtige software.

