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TEMASEKTION

P LM

n PLm-aktören eurostePs

franska del har tillsammans
med partnern KBS skrivit ett
avtal med det franska försvarsdepartementet för validering av
RFID-teknik (radiofrekvensidentifikation) inom FELIN. FELIN är
ett utrustningskit för markstridsstyrkor som inkluderar
bl a vapen och elektronik.
Utmaningen är att stödja
hanteringen av FELIN-utrustningen, som kommer att användas av tusentals marksoldater runtom i världen.
Utrustningen måste vara
stryktålig för att användas i fält
och samtidigt kunna samla all
spårdata för att ge en korrekt
bild av hur utrustningen används i fält. En annan är också
att möjliggöra datadelning mellan IT-applikationerna (interna
och externa).
Enligt avtalet kommer KBS
att stå för RFID-lösningen, medan Eurostep levererar PLMlösningen Share-A-space, som
ska hantera informationen om
de identifierade produkterna.
Med hjälp av PLM-standardformatet PLCS, kommer lösningen dela data med bl a SIM@T de franska markstridskrafternas IT-system.

Siemens och Bentley i
strategiskt samarbete
n siemens PLm och BentLey

Systems inleder ett strategiskt
samarbete för att främja integrationen mellan digital produktdesign och design av tillverkningsprocesser med informationsmodellering av fabriksanläggningar. Enligt avtalet kommer båda företagen att kunna
leverera intelligent och hållbar
digital infrastruktur för tillverkningsenheter. Inledningsvis
kommer företagen att fokusera
på den digitala fabriken för fordonsindustrin och serietillverkande verksamheter.
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Technology Consortium med ett 50tal utvecklare i 35 länder.
IDC har ett nära samarbete med
ODA, som strävar efter att göra
Autodesks DWG-format till industristandard, vilket garanterar kompatibilitet från version 2.5 och framåt
utan förlust av data. Jfr VF 7/2008
om försöken att skjuta ODA i sank.
– Man kan se det som en parallell till det faktum att Adobe inte
längre äger PDF-formatet som därför ännu mer kommit att bli standard.

Klarar lika mycket som AutoCAD.

HANS ENGSTRÖM ”Nu gör vi det igen” - tar
ny sats med prisbilliga lösningen ProgeCAD
V

AV CLAES PHILIPSON, VF

n hans engström, som grundat och
gjort CityData till en av de mer framgångsrika AutoCAD-distributörerna,
byggt upp återförsäljarkanalen, gör
nu comeback och utmanar Autodesk med dess tidigare koncept
”massmarknadsföring”. VF träffade
entreprenören som triggas av lågkonjunkturen….
Det handlar om lågpris-CAD i
volym. ProgeCAD ser ut som klassiska AutoCAD, erbjuder motsvarande funktioner till en bråkdel av priset. Engström har arbetat i CADbranschen sedan 1985; först med
Generic CADD som blev uppköpt av
Autodesk. Efter Generic CADD blev
det främst AutoCAD LT och AutoCAD med uppåt 5 000 nya kunder
per år. Företaget såldes 1996 till
börsbolaget TurnIT som några år
senare sålde till finska FutureCAD.

Satsar på traditionella användare.
Engström stannade kvar till 1999,
men sedan dess har han arbetat
med Microsoft Visio och översättningsverktyg för windowsprogram
och webbapplikationer.
– Autodesk blev världens största
CAD-företag och industristandard
genom en verksamhet med CADprogram och kompletterande applikationer för skilda branscher. Den

biten har man släppt och fokuserar
nu på Inventor, Revit, Architectural
Desktop, Civil 3D m fl. Ingen annan
satsar för närvarande på den stora
basen av traditionella användare.
Den marknaden har knappast försvunnit, snarare vuxit.
Autodesk, menar han, ser varje LTorder som en utebliven försäljning av
företagets dyrare produkter. Det faktum att man erbjuder egna integrerade produkter är en klen tröst.

Styvmoderligt behandlade.
Engström visar en hög med
e-mail från småföretag som
känner sig styvmoderligt behandlade: ”Jag sitter och
ritar 2-3 gånger i månaden.
Måste jag köpa nya
AutoCAD för att kunna
öppna äldre ritningar?”
– Den här gruppen kommer aldrig köpa AutoCAD
för 44 000 kronor eller ens
LT för 14 000. De arbetar
hellre för hand. Genom att
uppgradera till ProgeCAD för 1 900
kronor för engelsk version eller 2 900
för svensk kan man arbeta vidare i
applikationerna Windows 7 eller
Windows 8.
ProgeCAD, ZwCAD och andra
AutoCAD-kloner grundar sig på
plattformen IntelliCAD 7.0 för 2D och
3D som utvecklas av IDC, IntelliCAD
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Det som talar för att Engström lyckas är kunnande, erfarenhet, marknadsföring, direktreklam, provprogram på nätet, instruktionsfilmer
och ett nätverk av erfarna utvecklare av branschapplikationer. Det klarar i princip allt som AutoCAD gör,
plus hantering av rasteritningar som
automatiskt kan göras om till vektorritningar och PDF-ritningar i
lager. Det enda som inte fungerar är
branschanpassningar byggda i programspråket ARX. Här använder
man i stället LISP.
Utöver målet att återupprätta
Kanalen släpper fristående utvecklare inom kort ProgeCAD-applikationer inom mekanik, el, VVS,
elinstallationer, elscheman, teleregistrering, brand och utrymning samt
bygg.

Nya applikationer. – För några

veckor sedan lanserade vi CADProfi
Mechanical. Och strax före jul kommer ett partnerföretag
med en applikation för
brand och räddningstjänst. Brandkåren måste ha ritningar med utritade brandposter, utrymningsvägar och om det
finns brandfarliga ämnen
vid varje utryckning.
Vartenda hotell är skyldigt att ha ritningar med
utrymningsvägar och
konsulterna måste kunna dokumentera åtgärderna. Bara
bland landets 290 kommuner finns
en marknad för 1 500 licenser…
ProgeCAD används redan idag
på ABB med 15 000 licenser, NCC,
Sveriges Radio, General Motors,
NASA m fl runt om i världen. Totalt
150 000 licenser.

www.verkstadsforum.se

Möt PDSVisions VD
Johan Klingvall live
n För några månader sedan

blev det klart med svenska
PLM-konsulten PDSVisions köp
av finska Convia. Därmed stod
det också klart att PDSVision
blir norra Europas största partner och återförsäljare inom
PLM-företaget PTCs kanal. Möt
bolagets VD Johan Klingvall
genom att använda länken:
http://www.verkstadsforum.se/nyheter.asp?n=1906
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Snabbväxande Tacton
fortsätter imponera
V

AV FELIX NILSSON, VF

n svenska konFiguratorutveckLaren

Tacton fortsätter att övertyga: Bolaget
har utsetts till ett av 2012 års Gasellföretag. För dem som följt bolaget under längre tid är detta ingen överraskning, Tacton har under en räcka av år
haft en kraftfull tillväxt. Omsättningen
och personalstyrkan har fördubblats
bara under de senaste tre åren. 2011

visade företaget upp en tillväxt på
51 %.

Tuffa kriterier. Det är tidningen

Dagens Industri som varje år utser
landets snabbast växande företag
till Gaseller. Men kriterierna är tuffa
och det är inte mer än en knapp
halv procent av landets aktiebolag
som lyckas möta kraven som ställs
för att bli Gasell. Kraven innefattar
bland annat att omsättningen ska
överstiga 10 miljoner kronor, att
företagets omsättning ska ha fördubblats från det första till det
senaste räkenskapsåret och att

tillväxten har varit organisk.
Allt det här stämmer alltså in på
Tacton Systems, som genom att
utveckla avancerad produkt- och
säljkonfiguratorer fått ordentlig
snurr på verksamheten. Bolaget har
redan från start haft målet att bli
världsledande när det gäller programlösningar för sin nisch.
- Vi har jobbat hårt med att få en
bra plattform för företaget och en
utmärkelse som denna blir ett kvitto på att vi gör rätt saker och definitivt är på rätt spår, säger christer
Wallberg, CEO Tacton Systems.

