Vågade byta CAD-program
Elkonsulten Lennart Olsson har sedan sommaren använt ProgeCAD
och CADdirekt El för att rita kraft, tele, data och styrsystem. Vi träffades på ABF-huset i Stockholm på Sveavägen när han precis skulle
lämna in handlingar till ett av sina projekt.

Egentligen är det synd att så få känner till ProgeCAD och att programmet
försvinner i mediebruset. Så fort man
börjar söka på CAD eller besöker olika
CAD-forum så kommer alltid de stora
drakarna på tal.
ProgeCAD är ett extremt komplett
program, det har flera funktioner än
AutoCAD LT och vad gäller prestanda
så ligger det nära AutoCAD. Det använder samma filformat vilket gör det
enkelt att flytta ritningar mellan olika
CAD-program och ProgeCAD.

Det hela började för cirka ett år sedan
efter att han tröttnat på begränsningar
i sitt gamla CAD-program. Han började
söka efter något bättre och kom av en
slump i kontakt med CityData.
– Alla kollegorna jag pratade med rekommenderade AutoCAD eller MagiCAD. Nästan ingen hade ens hört talats
om ProgeCAD. På CityData hemsida
hittade jag en testversion som jag tankade hem och prövade. Jag blev positivt överraskat för att programmet ser
ut och beter sig nästan identiskt som
AutoCAD fast till en bråkdel av priset.
Då bestämde jag mig att gå vidare.

Jag köpte programmet och gick en tredagars kurs hos Essteknik som visade
sig vara väl använd tid som underlättade för mig att komma igång. Även den
fina supporten från Eurocitydata var
till hjälp.
– Nu kan jag konstatera att investeringen var firmans bästa, berättar
Lennart Olsson. Den har genererat extremt många nya uppdrag och gjort att
jag, tillsammans med bl a mina besiktningsuppdrag, har en fulltecknad kalender fram till åtminstone halva 2016.
Om det fortsätter så här så måste jag
börja anställa.

Några utmaningar?
– Jag har använt programmet även för
stora anläggningar utan några bekymmer
trots att jag nästan är självlärd. Det var lätt
att komma igång. När jag började så har
jag fastnat några gånger då jag skulle lägga
in ritningshuvud och ritningsramar. Men
det löste sig tack vara supporten.
Idag känns det som att jag kan ta vilket jobb som helst. Det flyter smidigt
på, utan några bromsar. Jag kommer att
fortsätta att satsa på att få in ännu mera
ritningsjobb. Dessutom planerar jag att
komplettera ProgeCAD med brand och
telebiten och då kommer jag egentligen
inte att behöva några andra program,
konstaterar Lennart Olsson.
Av Franz Smidek
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