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CAD-branchen har længe været domineret af Autodesk, og deres AutoCAD-baserede applikationer.
Autodesk har været på markedet fra CAD-branchens fødsel og lykkedes dem at få en unik stærk position i
markedet. Virksomheden har gennem årene foretaget i strid med næsten alle andre
softwareleverandører, hele tiden hævet priserne på både nye licenser og opdateringer.
Det har medført at mange brugere er frustrerede over de høje priser og i mange tilfælde valgt at sidde
tilbage med utidssvarende programmer med de problemer det medføre i forbindelse med opdatering af
f.eks. Windows styresystemer samt samarbejde med kollegaer i branchen.
Andre har valgt at følge Autodesk opdateringsstrøm og i den forbindelse betalt ”guld” for opdateringer, der
i mange tilfælde består af ændringer som er kosmetiske eller som brugeren ikke har nytte af.
Jens Brogaard, der i dag er indehaver af firmaet Active Communication, har i perioden fra 1987 til 2002
solgt mange AutoCAD til Arkitekter, Ingeniører og bygge- og maskinbranchen generel. Som ejer af
Techno-Line ApS i 90érne blev applikationer som AutoPOL, CAMbAL, Neti-Norm knyttet sammen med
salget af AutoCAD. Med Autodesk hårde forhandler- og prispolitik over for små forhandlere blev fokus
flyttet til agenturet fra Wiesemann & Theis GmbH´s unikke kvalitetsprodukter inden for automation til
kunder i Danmark, Norge og Sverige.
Efter at have testet CAD softwareprogrammet progeCAD og konstateret at dens brugerflade svarer til
AutoCAD samt at dens ydelse er på højde med AutoCAD, og langt over AutoCAD LT, blev det klart at det
måtte de danske CAD-brugere have glæde af og specielt fordi virksomheder kan spare rigtig mange
penge ved at vælge progeCAD. På www.bygcad.dk findes svaret på gevinsten der kan hentes ved at skifte
til progeCAD.
progeCAD og AutoCAD-programmerne har det samme tegningsformat DWG, som gør det nemt at
flytte tegninger mellem dem.
AutoCAD klassiske udseende, kommandoer og funktioner findes også i progeCAD og det betyder, at kan
man tegne i AutoCAD vil man også kunne tegne i progeCAD uden behov for kursus.
Succesfulde virksomheder rundt omkring i verden har valgt progeCAD. Det store svenske firma ABB har
15.000 licenser. Andre brugere er Sony, Honda, Boeing, NASA, Nokia, Siemens, Toshiba og mange
mange flere.
For det danske marked vil progeCAD være interessant for brugere, der daglig anvender CAD for
projektering eller for håndværkeren der skal lave en skitse eller tegning en gang om måneden.
Skal progeCAD være på dansk eller kan man klare sig med den engelske version er et frit valg efter som
vi sidst på året vil kunne tilbyde en software for at oversætte progeCAD til dansk tekst.
Helt unik for progeCAD fås den som singel- og netværkslicens , licenspakke for alle brugere på en
adresse og licenspakke for firmaer med mange kontorer i Danmark. En komplet oversigt over
mulighederne finder du på www.bygcad.dk

Opgrader din gamle CAD-licens til en ny, moderne og hurtigere CAD-software og få mulighed for at
benytte XP eller Windows 8 (32/64bit) computere til projektering.
Søger forhandler
Efter som markedet får øjnene op for mulighederne i progeCAD og dertil kommende brancherettede
applikationer, ser vi naturligvis et behov for autoriseret forhandlernet. Så har du interesse i og
forudsætning for salg af CAD-produkter, er man hjertelig velkommen til at kontakte os på info@bygcad.dk
http://www.bygcad.dk
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