
Afhængigt af hvilken type udfordring, du sidder med, har du to måder at 
kontakte supportteamet på.

DIT PERSONLIGE SUPPORTCENTER
Står du med mindre kritiske udfordringer, hvilket f.eks. kan omhandle installation,  
licenser, fejl i software eller andre spørgsmål, anbefaler vi, at du anvender  
dit personlige supportcenter. 

I disse typer udfordringer er det smartere for jer at oprette sagen på supportcentret, 
hvorefter vi tilknytter den rigtige medarbejder. På den måde kan vi hurtigt og  
effektivt løse din sag. 

På dit supportcenter kan du også:
•  Se status på nuværende supportsager
•  Søge i vores database (FAQ) over tidligere spørgsmål til supporten
•  Finde link til download af nye software-versioner

Skulle du ikke have adgang til supportcentret, kan du også oprette din sag på mail.  
Det gør du ved at sende en beskrivende e-mail til support@edge-team.com. Anfør i  
emnefeltet hvilken type software, det drejer sig om og vedhæft relevante filer.

Hjælp - efter dit behov!

Når du har brug for hjælp, så sidder vi klar. Vores specialister i  
supportteamet rådgiver dig og hjælper dig, når du har behov for det. 
Så tøv ikke med at tage fat i os – det er det, vi er her for.

Er du endnu ikke oprettet i vores supportcenter, kan du modtage 
et log-in ved at sende en mail til support@edge-team.com

Når du har udfordringen 
- har vi løsningen!

Vores tekniske konsulenter er specialister i følgende CAD-CAM software:

D: (+45) 7020 0392       W: edge-team.com      @: info@edge-team.com

Kunne du tænke dig at styrke dine kompetencer og dygtiggøre dig yderligere i 
brugen af din software? 

Vi har et stort udbud af kurser, som du kan se nærmere på, og vi afholder 
også specialkurser efter jeres behov. Se vores kurser her!

EDGE-TEAM SUPPORT

TELEFON TIL SUPPORT
I tilfælde af kritiske udfordringer f.eks. maskinstop eller programnedbrud kan du ringe 
direkte til vores supporttelefon på +45 70 200 392

Din sag behandles mest effektiv, hvis du:
• Har Anydesk installeret og klar på din pc
• Har filen med problemet åben på din computer
• Har sendt filen til support@edge-team.com, inden du ringer




