Konstruktion&Design
E t t n y h E t sb r E v om CAD från EuroCityDAtA

Uppgradera AutoCAD LT och
AutoCAD till ProgeCAD

Kunder:

ABB började använda ProgeCAD
år 2000 och har köpt cirka
15 000 licenser. Valet av ProgeCAD beror främst på att programmet använder DWG som filformat,
det välbekanta användargränssnittet och det låga priset.
Ing. Maurizio Falsone
ProgeCAD
Prova-på-licens 30 dagar
gratis
Singellicens svensk
5 900 kr
Singellicens engelsk
2 200 kr
Skollicens
gratis
Nätverkslicens svensk
6 300 kr
Nätverkslicens engelsk 3 400 kr
Företagslicens
ring
Uppdatering från AutoCAD LT,
AutoCAD
Singellicens svensk
2 900
Singellicens engelsk
1900
Nätverkslicens svensk
3 000
Nätverkslicens engelsk 2 000

kr
kr
kr
kr

Applikationer till ProgeCAD
CADprofi Mechanical
4 000 kr
Wintopo Raster-till-vektor
gratis
PDF-till-vektor
gratis
Utbildning
Grundkurs 3 dagar
Forts.kurs 2 dagar

9 985 kr
6 485 kr

Litteratur
Inside ProgeCAD
Tailoring ProgeCAD
Självstudiekurs

gratis
gratis
585 kr

Eurocitydata AB
Skeppargatan 8
114 52 Stockholm
Tel. 0733-88 86 84
www.eurocitydata.com
info@eurocitydata.com

Aktiviteterna på den stora volymmarknaden för generella cad-program i Sverige
har somnat in under senare år. Autodesk
som tidigare dominerade detta marknadssegment lägger nu primärt sitt krut på
tunga och dyra speciallösningar. Samtidigt
som Autodesk bytt fokus har bolaget, till
skillnad från övrig mjukvaruindustri,
kraftigt höjt priserna på sin programvara.
Detta innebär att många cad-användare
idag sitter med gamla cad-program.
Hans Engström som startade och i 15 år
drev cad-distributören CityData (nu omdöpt till Futurecad) har knappt 40 000
distribuerade cad-program bakom sig.
Främst gäller det de generella cadprogrammen Generic cadd, Autocad lt
och Autocad. Nu är han tillbaka med det
Autocad-liknande programmet Progecad.
Engström nya bolag, Eurocitydata, erbjuder samtliga användare av gamla cad-

program, oavsett fabrikat, att uppdatera
till senaste Progecad för 2 900 kr/st. På
detta sätt vill han uppdatera och vitalisera ett helt marknadssegment i en mycket viktig bransch. Reaktionerna från
marknaden har varit mycket positiva och
applikationsutvecklare börjar återigen utveckla sina respektive branschanpassningar.

ProgeCAD nu även på svenska

Progecad ser ut och fungerar som klassiska Autocad, kan man använda det ena
programmet så kan man automatiskt använda det andra. Båda programmen har
samma ritningsformat (dwg) så det är

problemfritt att flytta
ritningar mellan dem.
Många befintliga
branschapplikationer
inom t ex el, vvs, bygg
och mekanik går att
köra i både Autocad
och i Progecad. Den
stora skillnaden mellan
programmen är priset,
Progecad svensk version kostar en 1/7del av Autocad och mindre än hälften av
Autocad lt. Progecad är det perfekta
komplementet till, eller ersättningen för,
Autocad.

