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Beknopte handleiding 
SOPHIA SOFTWARE

SOPHIA



Systeemvereisten
Microsoft Windows 7, 8 of 8.1, 64-bit
4 GB RAM
512 MB schijfruimte
OpenGL ondersteuning
1024x768 resolutie
Internetverbinding (>5 Mbps)

Registratie
Bent u nog geen klant bij 247TailorSteel? Dan kunt u zich aanmelden op  
http://www.247tailorsteel.com.
 
Na het registreren ontvangt u een bevestigingsmail met een persoonlijke inlog-
code om gebruik te kunnen maken van onze Sophia software.

Installatie 
 
Download de Sophia installatie via de link in de bevestigingsmail of via onder-
staande URL: 
https://sophia.247tailorsteel.com/SophiaSetup 
 
Na het downloaden kunt u de installatie starten door ‘SophiaSetup.exe’ te ope-
nen. Het kan zijn dat uw browser of systeem een waarschuwing geeft, maar deze 
kunt u negeren.

Klik enkele malen op ‘Next’ om de installatiewizard te doorlopen. De instellingen 
in de schermen worden automatisch gevuld met de juiste instellingen voor uw 
systeem. Indien gewenst kunt u deze wijzigen.

Klik op ‘Install’ om Sophia te installeren. Alle bestanden worden uitgepakt en 
zodra dit gereed is, kunt u Sophia starten door op ‘Finish’ te klikken. 
 
In het startmenu van Windows is een mapje ‘247TailorSteel’ aangemaakt met een 
‘Sophia’ snelkoppeling om de volgende keer Sophia te kunnen starten.
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Aanvraag
Na het inloggen komt u in het aanvraagscherm waar u een offerte kunt 
samenstellen.

Functionaliteit

Nieuw   Start een nieuwe aanvraag
Recente bestanden Toon recent geopende (lokale) aanvragen
Open   Open een lokaal opgeslagen aanvraag
Opslaan/Opslaan als Bewaar een aanvraag lokaal 
Afdrukken  Print document

Importeren  Importeer een bestand (DXF/DWG of STEP)
Exporteren  Exporteer de aanvraag (STEP of 3D PDF)

Kies   Selecteer buizen en/of platen binnen de aanvraag 
Ongedaan maken Wijzigingen ongedaan maken 
Opnieuw uitvoeren Wijzigingen opnieuw uitvoeren 
Verwijder selectie Geselecteerde buizen en/of platen verwijderen

Voeg positiehelpers toe Voeg positiehelpers toe aan de buizen in de aanvraag 
Plaats startpunten Plaats startpunten op de platen in de aanvraag

Schakel de tooltip uit (het infoscherm aan de muiscursor)

Uitzoomen en diverse 3D aanzichtsfuncties

U kunt DXF/DWG-bestanden en STEP-bestanden inlezen. Zie de volgende pagina 
voor een stap-voor-stap beschrijving. Hiernaast ziet u een overzicht van alle 
beschikbare functieknoppen in het aanvraagscherm.
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Inloggen
Nadat Sophia is opgestart, kunt u inloggen met uw klantnummer, 
gebruikersnaam en wachtwoord. Indien gewenst kunt u ‘onthoud 
aanmeldgegevens’ aanvinken zodat u de volgende keer met één klik in kunt 
loggen.

Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik op ‘wachtwoord vergeten’ om deze te 
resetten. U ontvangt dan direct een e-mail met een link om uw wachtwoord 
opnieuw in te stellen. 
 
Nadat u op ‘Aanmelden’ heeft geklikt, worden alle instellingen, beschikbare 
materialen, offertes en orders opgehaald zodat al deze gegevens beschikbaar zijn.
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Zit de fout in het bestand, dan kunt 
u de geïmporteerde DXF/DWG 
verwijderen met de ‘-’ knop linksonder. 
Met de ‘+’ kunt u de DXF/DWG 
weer opnieuw inladen nadat u het 
bestand aangepast heeft. Als de fout 
veroorzaakt wordt door een verkeerde 
interpretatie van de contour, selecteer 
dan een lijn door er op te klikken. Of 
selecteer een contour door shift in te 
drukken en op de lijn te klikken. Klik 
vervolgens op één van de gekleurde 
knoppen rechtsboven. 
Zodra alle bestanden goed zijn, klikt u 
op ‘OK’. 

Elk bestand zal nu als een plaat in het 
aanvraagscherm toegevoegd worden. 

Selecteer de geimporteerde platen om onder eigenschappen het materiaal te 
kunnen kiezen.

DXF/DWG-bestanden importeren
Een DXF/DWG-bestand is een verzameling van 2D lijnen. Deze lijnen worden 
geïmporteerd en er wordt (indien mogelijk) een plaat van gemaakt. Elk bestand 
mag maximaal één plaat bevatten.

Verwijder voor het importeren alle onnodige lijnen, teksten en bemating uit het 
bestand om problemen te voorkomen. 

Indien er tekst in de DXF/DWG zit welke gesneden of gegraveerd moet worden, 
converteer deze dan naar polylines in uw eigen CAD pakket (met een functie als 
‘Explode’).

Klik op ‘Importeren > Importeert DWG/DXF-bestand’ om één of meerdere DWG/
DXF-bestanden te importeren. Na het selecteren van de bestanden wordt het 
import scherm getoond.

Import filter
De lijnen uit het DXF/DWG-bestand worden op basis van een ‘import filter’ 
vertaald naar snij- of graveercontouren. Het standaard import filter werkt als 
volgt:

Geel:  Graveren
Groen:  Startpunt (moet een cirkel zijn)
Solid lijnen: Snijcontour 
Overig:  Negeren 
 
Indien gewenst kan de master user deze instellingen aanpassen naar uw 
eigen tekenconventies. Klik hiervoor rechtsboven in de DXF/DWG import op 
het tandwiel. Belangrijk: De volgorde van de filterregels bepaalt de afloop.

Indien er een fout in de DXF/DWG zit, bijvoorbeeld een intersectie van snij-
contouren, dan wordt dit weergegeven in het venster rechtsonder. Klik op een 
melding om het probleem weer te geven.
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Materiaal niet gevonden?
Sophia toont altijd de meest actuele lijst met beschikbare materialen. Kunt u 
het door u gewenste buis- of plaatmateriaal niet vinden? Neem contact op 
met de 247 Helpdesk en informeer naar de mogelijkheden.

STEP-bestanden importeren
Een STEP-bestand is een verzameling van één of meerdere 3D modellen. Het is 
mogelijk om een samenstelling met meerdere platen en/of buizen in te lezen. 
Sophia zal de geometrie analyseren als een buis of plaat en uitsplitsen.

STEP bestanden hebben de voorkeur t.o.v. DXF/DWG-bestanden omdat de kwaliteit 
daarvan hoger is.

Het is belangrijk om het 3D model voor te bereiden op analyse door Sophia. 
Verwijder alle verzinkingen en afschuiningen en lever een 3D model aan zoals 
247TailorSteel het product moet leveren.

Klik op ‘Importeren > Importeer STEP-bestand’ om één of meerdere STEP-
bestanden te importeren. Na het selecteren van de bestanden wordt het 
importscherm getoond.

Dit is de eerste stap van de 
wizard. Klik op ‘Volgende’ om 
de analyse te starten. Sophia 
zal vervolgens de geometrie 
analyseren om te bepalen 
welke onderdelen uit buis of 
plaat gemaakt zouden kunnen 
worden.

De resultaten van de analyse 
worden getoond. Alle groene 
onderdelen zijn buis, alle 
paarse onderdelen zijn 
plaat. In het rechter venster 
staan ook de geanalyseerde 
afmetingen. Indien 
onderdelen niet als buis of 
plaat herkend zijn, worden ze 
in het oranje weergegeven. 
Deze onderdelen kunt u later 
uit uw aanvraag verwijderen.

Klik op ‘Volgende’ om 
de buizen te materia-
liseren. Indien er geen 
buizen in de door u in-
gelezen STEP-bestanden 
zitten, wordt de volgen-
de stap overgeslagen.
Klik rechtsboven op 
een buisafmeting, deze 
buizen zullen blauw 
worden en rechtsonder 
kunt u kiezen uit de be-
schikbare buizen in deze 
afmetingen. Herhaal dit 

voor iedere afmeting en klik op ‘Volgende’ om de platen te materialiseren. Indien 
er geen platen in de door u ingelezen STEP-bestanden zitten, wordt de volgende 
stap overgeslagen.

Klik rechtsboven 
op een plaatdikte. 
Deze platen worden 
blauw. Rechtsonder 
kunt u kiezen uit de 
beschikbare materi-
alen bij deze dikte. 
Herhaal dit voor 
iedere plaatdikte 
en klik op ‘Beein-
dig’. De platen en 
buizen worden aan 
het aanvraagscherm 
toegevoegd.
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Project
Na het importeren van DXF/DWG en STEP-bestanden, verschijnt een overzicht 
met alle geimporteerde buizen en platen in het project. Hier kunt u per regel het 
gewenste aantal producten aangeven.

Indien er gegevens voor de aanvraag ontbreken, dan wordt dit weergegeven met 
een rood kruis en een melding bij de desbetreffende regel. Het 3D model wordt 
ook rood weergegeven.

Selectie 
U kunt regels selecteren door er op te klikken. Het is mogelijk meerdere regels 
tegelijk te selecteren met de Control en/of Shift toets. Dit werkt ook in het 
3D model. Op deze manier kunt u eenvoudig eigenschappen van meerdere 
onderdelen tegelijk wijzigen.

Onder de knop ‘Kies’ vindt u een aantal mogelijkheden om de regels te 
selecteren op basis van type, materiaal of dikte.

Eigenschappen
Als u één of meerdere regels geselecteerd heeft, kun u de eigenschappen 
bekijken en/of wijzigen in het rechter venster.

1) Plaat/Buis eigenschappen
Hier kunt u het plaat of buismateriaal en bijbehorende dikte kiezen en 
aangeven of u er een materiaalcertificaat wenst.

Snijgas: Bij enkele plaatmaterialen kunt u het snijgas kiezen indien gewenst. 
Standaard staat deze juist ingesteld voor het door u gekozen materiaal.

Wals/Slijprichting: Indien gewenst kunt u de oriëntatie van het onderdeel ten 
opzichte van de lengterichting van de plaat opgeven. Dit kan belangrijk zijn 
indien de plaat later gebogen moet worden of als het materiaal een geslepen 
afwerking heeft.

Silk technologie: Met deze optie kunt u aangeven dat u de platen na het 
lasersnijden wilt laten silken voor een braamvrije rand.

2) Info
Onder info treft u de eigenschappen van het onderdeel, zoals breedte, hoogte 
en gewicht.

Bij samenstellingen vindt u ook het aantal keren dat het onderdeel in de 
samenstelling zit. Het is mogelijk om extra onderdelen te bestellen, naast het 
aantal vanuit de samenstelling. Zie hiervoor ‘Aantal reserve delen’.

3) Visuele aspecten
Met de visuele aspecten kunt u het 3D model naar wens visualiseren.
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Aanvraag verzenden
Als het project alle benodigde informatie bevat en er geen foutmeldingen meer 
worden weergegeven, klikt u op ‘Aanvraag verzenden’.

In het scherm ‘Nieuwe aanvraag’ treft u een overzicht van alle platen en buizen 
in de aanvraag. U kunt een omschrijving en referentie toevoegen en het aantal 
sets aangeven. Klik op ‘Offerte aanvragen’ om de aanvraag via een beveiligde 
verbinding naar 247TailorSteel te sturen.

De calculatie duurt enkele minuten, afhankelijk van de complexiteit van de 
aanvraag. Zodra de calculatie gereed is, wordt de offerte getoond. U hoeft hier 
niet op te wachten. Wanneer u de volgende keer inlogt, is deze informatie ook 
weer beschikbaar.
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Offerte
In het scherm ‘Offertes’ vindt u al uw actuele offertes. Als een offerte verloopt, 
komt deze in het ‘Archief’ terecht.

Bij elke offerte kunt u de prijzen per regel zien, afhankelijk van de gewenste le-
verdatum. De transport- en eventuele certificaatkosten worden los weergegeven.

U kunt de offerte printen met de printknop rechtsboven, klik op de enveloppe 
daarnaast om de offerte per e-mail te versturen. Met het wolkje kunt u de offerte 
opnieuw in laden in het aanvraagscherm. Met het ronde pijltje kunt u de offerte 
direct opnieuw aanvragen, waarbij u het aantal sets kunt wijzigen.

Om de offerte om te zetten in een order, klik u op ‘Bestellen’ onder de kolom 
met de gewenste leverdatum. Kies het juiste afleveradres, de transportwijze en 
vul het bedrijfswachtwoord in om de bestelling te kunnen plaatsen. Klik op ‘Ver-
zenden’. Hierna ontvangt u een orderbevestiging. In het scherm ‘Orders’ kunt u 
de status van de lopende orders volgen.
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Tips & Tricks
Drag - drop
U kunt bestanden ook importeren door ze vanuit Windows Verkenner naar 
Sophia te slepen.

3D CAD samenstellingen
Exporteer een STEP-bestand van uw complete samenstelling, Sophia herkent de 
namen en aantallen van de onderdelen. Dit bespaart u veel tijd.

Folie-/bovenzijde plaat
U kunt de foliezijde of de bovenzijde van de plaat herkennen aan het paarse 
vlak in het 3D model. U kunt deze zijde omdraaien door in het 3D model met de 
rechtermuis te klikken en ‘Plaat omdraaien’ te selecteren.

Startpunten
Indien gewenst kunt u bij een plaat aangeven waar u de startpunten wilt  
hebben. Klik hiervoor op de knop ‘Plaats startpunten’. Wilt u ze verwijderen? 
Klik nogmaals op de pijl van het desbetreffende startpunt.

Positiehelpers buis
Om optimaal van de mogelijkheden van lasergesneden buis gebruik te maken, 
kunt u positiehelpers toevoegen zodat u uw samenstelling gemakkelijk in elkaar 
kunt zetten. Klik hiervoor op de knop ‘Voeg positiehelpers toe’.

Offertes samenvoegen
Wilt u meerdere offertes samenvoegen? Start een nieuwe aanvraag, ga naar 
de desbetreffende offerte en klik op de downloadknop rechtsboven. Geef 
vervolgens aan dat de aanvraag aan het huidige project toegevoegd moet 
worden. Herhaal dit voor elke gewenste offerte tot de aanvraag compleet is.
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Klantenservice
Heeft u vragen of hulp nodig tijdens het 
installeren of gebruik van Sophia?  
Neem gerust contact op met onze  
klantenservice: 
+31 (0) 315 270 375  |  service@
247tailorsteel.com 
 
Indien gewenst kan de helpdesk met  
u meekijken om u beter te kunnen  
ondersteunen. 
 
Klik hiervoor rechtsonder in Sophia op 
het tandwiel icoon en vervolgens op 
‘Assistentie op afstand’. 
 
Geef ‘Uw ID’ en het ‘password’ door aan 
onze klantenservice.
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