Välj rätt CAD-program!
CADshop, som startades för 15 år sedan, är en av Sveriges största
återförsäljare av Autodesk LT. Inriktningen AutoCAD LT gör att företaget även marknadsför en rad anpassade applikationer som t ex
Point, ELPROCAD, CADdirekt, Autoark, Bluebeam, CADRaster, SketchUp och Svea.

– Vår affärsidé är att hjälpa kunder att
välja rätt program så att de inte köper
program som de inte behöver eller som
inte kommer passa in i deras verksamhet, berättar en av säljarna, Stefan Sahlström och fortsätter:
Det är svårt att välja rätt CAD-program och det får inte gå fel. Autocad LT
är ofta inkörsporten. Autodesk medger
själva att 85 % av deras kunder börjar
med LT produkter innan de går vidare
till mera avancerade produkter.
Mervärdet som vi tillför våra kunder är att vi bl a erbjuder olika tjänster
kring LT-produkterna som gör det lättare att komma igång.
• På hemsidan, cadshop.se, hittar våra
kunder svar på de flesta frågorna.

De som redan vet vad de vill ha kan
beställa på vår Webbshop det mesta
från AutoCAD LT till 3D mus och
Sketchup Pro.
• CADdirekt Skala & Format LT, heter
ett program som hjälper kunden att
komma igång. Det levereras kostnadsfritt med alla våra AutoCAD LT
leveranser.
• En annan intressant produkt är
SVEA, en svenskanpassning till Revit LT för byggnadsingenjörer/arkitekter som vill börja projektera i
3D-cad men som ännu inte vill satsa
på den större och betydligt dyrare
Revit Architecture.
• SketchUp Pro frågar många efter.
För att möta intresset så har vi tagit
fram en separat hemsida, sketchup.
nu, där intresserade hittar det mesta
från utbildningspaket, självstudieböcker till distanskurser över internet med lärarstöd.

• Dessutom erbjuder CADshop kurser i Stockholm, Västerås, Uppsala
och Gävle samt programanpassningar, programmering, konsulttid och
andra typer av tjänster.
Under året kommer troligtvis en stor
del av försäljningen av Autodesk program övergå till en prenumerationsliknande tjänst där kunderna ”hyr” programmen mot en något lägre årsavgift.
Detta är en liknande modell som även
andra mjukvaruföretag, som t ex Microsoft och Adobe, förordar.
– På sikt räknar vi med att vi ska sälja
framförallt Autocad LT desktop subscriptions vilket innebär att kunderna
för drygt 4000 kronor i årskostnad får
tillgång till AutoCAD LT. Den stora utmaningen för oss är att utveckla smidiga rutiner tillsammans med vår leverantör av Autodesks produkter, som
ska göra det lätt för våra kunder och
för oss att hantera de nya prenumerationstjänsterna, konstaterar Stefan
Sahlström.
Av Franz Smidek

Laserskanning
Läs mer på: astacus.se

CADshop drivs av eldstjälarna Peter Gellerstam, på
bilden, och Stefan Sahlström.
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