
OVERVEJ ALTID DISSE 6 SPØRGSMÅL,  
FØR DU KØBER CAM-SOFTWARE

6 OVERVEJELSER INDEN DU 
KØBER CAM-SOFTWARE

• Hvilken størrelse  
software-pakke har jeg  
behov for? 

• Hvilken hardware har din 
virksomhed (eller vil din 
virksomhed investere i) til at 
køre CAM?

• Hvilke fil-typer skal du kunne 
åbne og redigere?

• Er dine medarbejdere klar til 
det nye CAM-system?

• Har du brug for en  
support-aftale?

• En postprocessor er en  
postprocessor … eller er 
den? 
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FÅ ADGANG TIL DE NYESTE VERSIONER AF EDGCAM
CAM-software er ikke nogen lille investering. Hverken i penge 
eller tid. Hvis du tager den forkerte beslutning, koster det på 
bundlinjen. Både dette kvartal og det næste og det næste og 
det næste… Til gengæld kan den rigtige investering løfte  
effektiviteten, forkorte time-to-market, gøre dine tilbud 
skarpere og i sidste ende øge din indtjening. Så det er vigtigt at 
vælge rigtigt. Her får du en liste på 6 overvejelser, du SKAL gøre 
dig, før du sætter din underskrift på en aftale.

HVILKEN STØRRELSE SOFTWARE-PAKKE HAR JEG 
BEHOV FOR? 
Det er vigtigt at kortlægge, hvad det er for nogle opgaver, der 
skal løses med dit nye software, set udfra din virksomheds  
nuværende situation. Men det kan også betale sig at se et par 
år ud i fremtiden, for at forberede en eventuel opgradering 
eller udvidelse, når den første investering begynder at kaste af 
sig. 

#1



Edgecam kommer som udgangspunkt i 4 prisklasser.  
Derudover findes en række tilkøb, så din løsning skræddersyes 
til det, du skal bruge den til og så du ikke betaler for funktioner 
og kompatibiliteter, du ikke bruger.

De 4 licensstørrelser hedder Essential, Standard, Advanced og 
Ultimate.

Med Edgecam Essential kommer du rigtig godt i gang.  
Programmet kommer omkring de grundlæggende funktioner, 
så du kan fremstille basale parter.

Med Edgecam Standard rykker du en klasse op og får en 
række flere cyklusser at vælge imellem. Du bliver i stand til lave 
enkle 3D-bearbejdninger, Waveform Roughing og indeksering.

Med Edgecam Advanced får du den store pakke til 3D  
bearbejdning. Desuden får du blandt andet Cusp Height  
Control, Undercut og Freeform Surface Design.  
Med projekteringscyklusser bliver du i stand til at projicere dine 
spor ned på krumme overflader. Så alt i alt et meget stærkt 
værktøj til den krævende bruger.

Edgecam Ultimate giver dig den helt forkromede pakke med 
mange ekstra indstillinger, så du får optimal kontrol med dine 
3D-cyklusser samt Check Surface Control. Ultimate gør dig i 
stand til at lave form-bearbejdninger på et højt niveau.

Hver Edgecam-pakke fås som Milling (fræsning) eller Turning 
(drejning) eller Production (som kan begge dele)

Derudover kan du tilkøbe forskellige ekstra moduler alt efter 
om du skal lave 4-akset eller 5-akset bearbejdning, om du har 
brug for en Tombstone Manager og alt efter hvilke CAD-filer du 
skal læse ind i dit CAM-system. Hvis du får 3D CAD-filer fra flere 
underleverandører, kan du have brug for flere loadere. 

HVILKEN HARDWARE HAR DIN VIRKSOMHED 
(ELLER VIL DIN VIRKSOMHED INVESTERE I) TIL AT 
KØRE CAM?
For at din software kører optimalt, skal den rette  
hardwareløsning være på plads. Og som i så mange andre 
sammenhænge er det ikke kun størrelsen, men også gørelsen, 
der har betydning her. 

Edgecam kræver som minimum: 

• 64-bit Intel Pentium 4 processor (2GHz eller hurtigere), Intel Xeon, 
Intel Core, AMD Athlon 64, AMD Opteron, AMD Phenom eller 
nyere, i single, dual eller quad core versioner.

• 4 GB RAM
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For at få mest ud af baggrundsprocesser og multi-threading, 
anbefaler vi et 64-bit styresystem og 2 GB RAM til hver  
processor som minimum.

• 10 GB fri diskplads til Edgecam installationen

• Grafikkort – driver kræver Open GL 3.3: Enten fra 

 - NVIDIA Quadro-serien 

 - AMD Fire Pro-serien 

 - AMD Fire GL-serien

 - Intel HD-serien: Iris 540, 5500, 5000, 4400, 4200

Det er vigtigt at sikre sig at den nyeste WHQL-certificerede  
driver, som understøtter Open GL 3.3, til kortet er installeret.

Nogle ældre grafikkort i de angivne serier understøttes muligvis 
ikke længere. Du kan tjekke hos den relevante udbyder om der 
findes en up-to-date driver til dit styresystem.

 - www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=en-uk

 - http://support.amd.com/en-us/download

 - https://downloadcenter.intel.com/

Andre grafikkort vil muligvis virke, men er ikke understøttede.

• 17” farveskærm (1280 x 1024 screen skærmopløsning)

• Evt. Spacemouse/Spaceball

• Netværkskort

• Internet Explorer 11 eller nyere

• Internetforbindelse til license activation og updates

ToolStore Serveren installerer automatisk følgende elementer, 
hvis de ikke allerede findes på PC-en:

• .NET Framework version 3.5 SP1 (inkluderer .NET Framework ver-
sion 2.0)

• .NET Framework version 4

• Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Setup

• Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Setup

• Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Setup

Live Job Reports serveren understøtter ikke Windows XP og 
Windows Server 2003; kun 7 / 8 og Server 2008 op til 2016 er 
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understøttet. Live Job Reports klienten kræver en af de  
følgende web browsers:

• Internet Explorer 11

• Google Chrome 28 eller nyere

• Firefox 22 eller nyere

HVILKE FIL-TYPER SKAL DU KUNNE ÅBNE OG  
REDIGERE?
Èn ting er hvilket CAM-program, du selv vælger. En anden ting 
er, hvilke filtyper dine samarbejdspartnere og kunder  
leverer, som du skal kunne åbne og arbejde videre med. Det 
er selvfølgelig vigtigt at vælge et program, som er kompatibelt 
med de filtyper.

Edgecam kan leveres med forskellige loadere, efter hvilke typer 
filer du skal kunne indlæse. Hvis du vælger en Essential-licens, 
kan du nøjes med at tilkøbe en Essential Solid Loader, som kan 
læse alle formater.

Hvis du vælger en af de større Edgecam-licenser, kan du vælge 
mellem en CATIA-loader, en CREO-loader, en NX-loader eller en 
Solid Machinist Max, som loader alle andre typer filer. På den 
måde betaler du kun for det du har brug for.

ER DINE MEDARBEJDERE KLAR TIL DET NYE 
CAM-SYSTEM?
Det er vigtigt at overveje, hvordan det nye system søsættes i 
forhold til dine medarbejdere. Er der brug for oplæring i  
brugen af programpakken? Det korte svar på det spørgsmål 
– uanset hvilket system du vælger – vil 99% sikkert være et 
rungende JA! Når det er sagt kan der være forskellige scenarier 
som vil variere det svar. 

Hvis din CAM-afdeling er ny med nye medarbejdere, har du 
muligvis ansat en flok garvede Edgecam-hajer, men der kan 
stadig være brug for at banke lidt rust af gamle vaner, for at få 
et ensartet output.

Hvis dine medarbejdere er vant til at arbejde med CAM i et 
andet system, skal der investeres i at få dem opkvalificeret til at 
bruge det nye system, så effektivt som muligt.

Hvis dine medarbejdere har arbejdet uden CAM indtil nu, skal 
der selvsagt et grundigt kursus til, så de hurtigt kommer  
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up-to-speed og kan arbejde effektivt.

For en hurtig og smidig overgang til et nyt system, er det en 
god investering at sende sine folk på kursus. Det giver et bedre 
flow og et mere optimalt produkt, hvis dine medarbejdere får 
undervisning i at bruge programmet rigtigt. Edgecam er kendt 
som en af de CAM-programmer som er nemmest at lære.  
Interfacet er dejlig intuitivt og har ikoner som er nemme at 
forstå og mange billeder. Desuden er der en lettilgængelig  
kursuspakke, som inkluderer både grundkursus i basalt 
CAM-arbejde og dybdegående kurser i de mere specialiserede 
dele af programpakkerne. 

Det kan være en økonomisk fordel at få en kursuspakke med i 
tilbuddet, når du køber din nye software.

HAR DU BRUG FOR EN SUPPORT-AFTALE?
En support-aftale giver dig adgang til brugerportalerne, så du til 
enhver tid kan downloade nye versioner af programmet og de 
efterfølgende service packs, så din software altid er up-to-date 
med de nyeste funktioner og forbedringer.

Når man har med software at gøre, kan der opstå situationer, 
hvor der er brug for en hjælpende hånd fra en specialist. Det 
kan være i forhold til installationer eller opdateringer. Det kan 
være tekniske spørgsmål. Det kan være i en uheldig situation, 
hvor en PC er brudt sammen eller blevet stjålet og du har brug 
for at få din licens frigivet, så du kan installere software på en 
ny PC. Er der så nogen, der har din ryg? Med en support-aftale 
til dine Edgecam-licenser er hjælpen kun en mail eller et tele-
fonopkald væk, når der sker noget uforudset. 

Derudover giver support-aftalen adgang til et globalt netværk 
af Edgecam-brugere, som hjælper hinanden via en web-portal. 
Her kan du også finde tutorials, så du kan komme i gang med 
at bruge nye dele af software-pakken.

Med en support-aftale står du aldrig alene, når du møder 
bump på din CAM-vej.
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EDGE-TEAM SUPPORT OG
SERVICE-AFTALE

• Automatisk opgradering  
til din Licensbaserede 
SOLIDWORKS software.

• Lokal teknisk support fra 
vores kompetente  
supportere, der alle har 
praksisnær erfaring.

• Løbende software-
forbedringer, designet til 
hurtigere og mere effektiv 
konstruktion.

• Adgang til relevant,  
målrettet indhold samt 
online træningsmateriale 
påMy.Solidworks.com.

• Adgang til SOLIDWORKS 
Customer portal, din online 
platform fra køb over  
installation til opgradering.
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EN POSTPROCESSOR ER EN POSTPROCESSOR … 
ELLER ER DEN? 
Dybest set er en postprocessor en bunke kode, som fortæller 
din maskine, hvad den skal foretage sig, hvornår.  
Men nogle brugere foretrækker at kunne læse koden, for at 
have muligheden for at fejlrette. Hvis det er vigtigt for dig at 
have en overskuelig kode som du selv kan få indflydelse på, så 
kan brugertilpasning med Code Wizard være løsningen. Med 
Code Wizard kan du få skræddersyede koder, som er grafisk 
overskuelige. Code Wizard følger gratis med i pakken, når du 
køber Edgecam.

Det var 6 overvejelser, som du ikke må springe let  
henover, når du overvejer at investere i CAM-software. Du 
har sikkert mange flere spørgsmål – både til CAM-systemer 
generelt og måske mere specifikt til Edgecam. 

Klik her, hvis du vil kontaktes af Edge-Teams specialister 
for en uforpligtende snak om hvad vi kan tilbyde netop din 
virksomhed.

EDGE-TEAM  Egå  Odense  Sorø 
70 200 392  info@edge-team.com 
edge-team.com
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