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SOLIDWORKS OPSTART 
SPAR OP TIL 19.000 KR. PÅ SOLIDWORKS OPSTARTSPAKKE
Får du en ny kollega, som skal arbejde i SOLIDWORKS? Lige nu har du mulighed for at give 
vedkommende de bedste forudsætninger med en af vores attraktive opstartspakker. 
Hvis du investerer i en SOLIDWORKS Standard-licens, inkluderer opstartspakken et Essentials kursus 
samt opsætning af templates og tabs til en samlet værdi på 14.000 kr. 
Investerer du i stedet i en SOLIDWORKS Professional- eller Premium-licens, indeholder 
opstartspakken også en PDM Quick startpakke, som bringer den samlede værdi op på 19.000 kr.      
Begge pakker inkluderer selvfølgelig en serviceaftale med adgang til dansk support fra vores CAD-team. 

SOLIDWORKS SIMULATION 
SPAR 30 % PÅ SOLIDWORKS SIMULATION 
Vil du gerne have mulighed for at validere dine designs ydeevne og kvalitet? 
Med SOLIDWORKS Simulation kan du teste styrke og sikkerhed på dine designs inden du sætter 
produktionen i gang, og på den måde undgå at skulle lave kostbare prototyper. 
Lige kan du spare 30 % på din SOLIDWORKS Simulation licens og samtidig får du ET GRATIS 
SIMULATIONKURSUS med i pakken. 

SOLIDWORKS COMPOSER
Er du klar til at overhale konkurrenterne indenom?
Med SOLIDWORKS Composer får du et værktøj, der lader dig designe og skabe teknisk kommunikation 
direkte ud fra eksisterende 3D CAD-modeller.
Med Composer er du sikret, at al din dokumentation bliver opdateret sideløbende med udviklingen 
af produktet. Lige nu sparer du penge på en SOLIDWORKS Composer-pakke, der udover LICENS og 
SERVICEAFTALE også indeholder et GRATIS KURSUS, så du kan komme hurtigt i gang.
Hvis du køber inden jul, kan du endda DELE BETALINGEN UD OVER DE NÆSTE 36 MÅNEDER. 

SOLIDWORKS PDM QUICK START
HOLD STYR PÅ DINE DESIGNDATA MED SOLIDWORKS PDM
Vil du gerne kunne dele vigtige data og produktoplysninger på tværs af din organisation?
SOLIDWORKS PDM er et innovativt værktøj, der sikrer at alle i dit team får adgang til de nyeste data 
og informationer. For dig betyder det en mindsket risiko for fejl og øget produktivitet.
Lige nu har du mulighed for at komme hurtigt og billigt i gang med PDM. Hvis du investerer i en 
SOLIDWORKS Professional-  eller Premium-licens, får du adgang til en eksklusiv PDM Quick startpakke.
Køber du inden jul, har du endda mulighed for at vente med at BETALE TIL JANUAR 2022. 

https://edge-team.com/finansiering-af-solidworks-koeb-nu-og-betal-senere
https://edge-team.com/finansiering-af-solidworks-koeb-nu-og-betal-senere
https://edge-team.com/finansiering-af-solidworks-koeb-nu-og-betal-senere


SOLIDWORKS Standard  
Kom hurtigt op i fart med SOLIDWORKS Standard, og  
få glæde af alle fordelene ved denne effektive 3D- 
designløsning til hurtig fremstilling af dele, samlinger og 
2D-tegninger. Programspecifikke værktøjer til plademetal, 
svejsninger, overfladebehandling, formdesign og farve 
gør det nemt at levere klassens bedste design. 

SOLIDWORKS Professional (mest solgte)  
Med SOLIDWORKS Professional får du alle funktionerne 
fra SOLIDWORKS Standard, hvortil de har forbedret design- 
produktivitet med filhåndteringsværktøjer, avanceret 
fotorealistisk gengivelse, automatisk estimering af omkost-
ninger, eDrawings® Professional samarbejdsfunktioner, 
automatisk kontrol af design og tegninger samt et avan-
ceret bibliotek for komponenter og dele. 

SOLIDWORKS Premium  
SOLIDWORKS Premium er for dig, der ønsker en omfat- 
tende 3D-designløsning. Premium tilføjer stærk simulering 
og designkontrol til funktionerne i SOLIDWORKS Profes-
sional, og derudover får du ECAD/ MCAD-samarbejde, 
reverse engineering og avanceret funktionalitet til føring 
af kabler og rør.

VÆLG DIT KONSTRUKTIONS- 
VÆRKTØJ MED OMHU

Med SOLIDWORKS® 3D CAD-software 
får du en stærk designfunktionalitet med 
den intuitive SOLIDWORKS-brugergræn-

seflade. Det gør din designproces 
hurtigere, og du bliver produktiv med 

det samme!
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SOLIDWORKS 
SOLIDWORKS 
PROFESSIONAL

SOLIDWORKS 
PREMIUM

SOLIDWORKS 3D CAD   

3D Interconnect   

Part & Assembly Modeling    

2D Drawing & BOM    

Surface   

Sheet Metal Design    

Weldments   

Interference Detection    

FeatureWorks   

2D/3D Translators    

SOLIDWORKS Explorer    

eDrawings    

SimulationXpress    

DriveWorksXpress    

Motion Study   

Treehouse   

CAD File Comparison Tool    

SOLIDWORKS CAM Standard   

Visualize  

Toolbox  

TolAnalyst  

Part Costing  

ScanTo3D  

eDrawings Professional  

SOLIDWORKS Visualize  

PDM Standard  

Design Checker  

CircuitWorks  

Task Scheduler  

Structural Analysis (Linear-Static) 
Time Based Motion Analysis (Kinematics) 

Advanced Flatten Capabilities 

3D Interconnect for CATIA V5 

SOLIDWORKS Sustainability 

Routing 

Assembly Costing  

edge-team.com



AUTOMATISÉR DINE  
SOLIDWORKS RUTINER 

CUSTOMTOOLS tilbyder en række  
tidsbesparende værktøjer til  
SOLIDWORKS, der giver dig  
en større produktivitet i dit  

konstruktionsarbejde.

CUSTOMTOOLS FORBEDRER ISÆR TRE OMRÅDER:
Produktivitet: 
• Automatisér rutiner, så du kan fokusere på dine designs
• Levér dine projekter hurtigere med CUSTOMTOOLS-rutiner 
• Optimér genbrug af produktdesigndata 
 
Fleksibilitet: 
• Skalér dine måder at arbejde på 
• Udvid eksisterende funktioner med brugertilpassede add-ins 
• Start i det små og udvid ved at tage flere nye funktioner i brug 
 
Sammenhæng: 
• Forbind og del dine CAD-data til ikke-CAD-brugere 
• Standardisér dit design, da alle bruger de samme konfigurerede 

fremgangsmåder 
• Forbedr datakvaliteten ved at gøre den mere pålidelig anvendelig 
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INSTALLATION OG OPSÆT-
NING AF SOLIDWORKS 

Opsætning af part, assembly og  
drawing templates inklusiv  

tegningshoved, samt property  
felter (emnebeskrivelser).

FÅ EN GOD SOLIDWORKS-START
Når du skal starte med at tage SOLIDWORKS i brug, fore-
ligger der allerede part, assembly og drawing templates 
som en del af installationen.
Der kan dog let opstå problemer, da disse templates ikke 
er sat op med dine ønsker til property felter (hvor du kan 
indtaste dine emnebeskrivelser), links til tegningshovedet 
i din drawing template, samt et tegningshoved, som 
udtrykker, det du ønsker.
Disse problemer kan vi hjælpe dig helt af med i denne 
startpakke. Du skal blot give os dine input og fortælle os, 
hvordan du foretrækker opsætningen 
– så ordner vi resten for dig.
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HURTIG PDM OPSÆTNING
Med en opsætning af PDM kan  

du dele vigtige data og  
produktoplysninger på tværs  

af virksomheden.

HOLD STYR PÅ DINE DESIGN DATA 
SOLIDWORKS PDM (Product Data Management) hjælper 
dig med at få kontrol over dine designdata, samtidig med 
at det i væsentlig grad forbedrer den måde, dit team 
håndterer og samarbejder om produktudvikling. 
På sikker vis kan du opbevare og indeksere designdata, 
samt hurtigt fremsøge og hente dine filer. Du slipper for 
bekymringer om versionskontrol og tab af data. 
Det er nemt at kopiere, dele og samarbejde omkring 
designs med personer, der kan være fordelt på flere 
lokationer både i og uden for organisationen. Du kan styre 
dine designs i et kontrolleret workflow, hvor udvikling, 
dokumentgodkendelse og tekniske ændringsprocesser 
formaliseres, administreres og optimeres.
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KOM I KONTAKT MED VORES STÆRKE 
SOLIDWORKS TEAM 
Når du samarbejder med Edge-Team, får du mere end 
16 års erfaring i at implementere og supportere SOLID-
WORKS-løsninger. Vi kan være med hele vejen, og for os 
er et personligt samarbejde med dig ligeså afgørende 
som det software der implementeres. 
Vi er specialiserede inden for den industrielle branche med 
særlige kompetencer inden for produktionsvirksomheder 
– dog ikke begrænset hertil. Vores supportteam står på et 
klart og stærkt fagligt fundament som eksperter i CAD og 
CAM og ikke mindst sammenhængen mellem de to.
Alle medarbejdere i supporten kommer med en 
baggrund fra ingeniør- og produktionsverdenen, og de 
har alle sammen enten selv stået ved maskinerne eller 
arbejdet med udviklingsprocesser, der er afgørende for 
den support, vores kunder oplever. 
Vores erfaring med både software og brugen i praksis 
giver os en særlig indsigt i helt konkrete udfordringer. 
Du mærker at dem du taler med har indsigt i dine over- 
ordnede udfordringer, samt dine daglige arbejdsprocesser.

FÅ EN FLOK NØRDER  
MED PÅ HOLDET

Få en samarbejdspartner, der er  
mere end bare softwareleverandør
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SPAR STORT PÅ BÅDE SOLIDWORKS SAMT 
KAMPAGNEPAKKEN FRA EDGE-TEAM
For os er det vigtigt, at du kommer godt i gang. Derfor 
har vi valgt at sammensætte dette tilbud til dig. Vi ved 
hvor vigtigt det er, at du får implementeret korrekt, opsat 
de rigtige workflows og bliver uddannet godt fra start. 
Lige nu sparer du stort på SOLIDWORKS licensen. Din 
besparelse på resten af pakken kommer anpå, hvilket 
behov du har. Vi tilpasser løsningen til det, der giver 
mening for jer.  
Uanset hvilken løsning og sammensætning - så er der 
store besparelser lige nu.  
Men særtilbuddet gælder kun i en begrænset periode.

KONTAKT FOR MERE INFO
Tøv ikke med at tage fat i os. Du kan også se mere på 
edge-team.com/solidworks-tilbud 

FÅ KAMPAGNEPAKKEN MED 
NÅR DU KØBER DIN LICENS 

Vi tilpasser kampagne- og  
opstartstilbuddet netop dit behov

SALES MANAGER

Ken Nicolai Ingstrup 
Administrerende direktør

T  70 20 03 92  
@ kni@edge-team.com

SALES MANAGER

Søren Ølholm Larsen 
Area Sales Manager  

- Fyn & Sjælland
T  70 20 03 92 
M 31 77 09 97 

@ sl@edge-team.com


