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Bliv mere effektiv
med ny serviceaftale
PLM Group introducerer Full Service Agreement, som 
sikrer, at kunderne kan outsource drift og vedligehold af 
deres samlede SolidWorks løsninger.

P
LM Group tilbyder nu sine kunder 
en Full Service Agreement. Aftalen 
betyder at den løbende drift og 
vedligehold af deres SolidWorks-
installationer med produkter 

som SolidWorks og SolidWorks Enterprise 
PDM håndteres af PLM Group. Det sikrer, 
at virksomheden kan fokusere mere på sine 
kerne-aktiviteter omkring at skabe bedre 
produkter og fjerne fokus fra IT-relaterede 
aktiviteter.

PLM Group tager sig af at SolidWorks-
løsninger løbende bliver vedligeholdt 
og opgraderet hvilket indebærer, at 
virksomheden ikke længere behøver at 
afsætte betydelige interne ressourcer til at 
udføre dette job. Seviceaftalen dækker blandt 
andet  løbende opdateringer af SolidWorks-
produkterne og vedligehold af SolidWorks-
servere og -klienter.

Aftalen sikrer, at du altid har den optimale 
konfiguration. Det betyder også, at din 
virksomhed kan spare udgifter til uddannelse 
af interne systemadministratorer, reducere 
udgifterne til konsulentbistand og sidst men 
ikke mindst få hurtig adgang til nye funktioner 
og features i produkterne fra SolidWorks.

Rigtig hjælp på det rigtige 
tidspunkt

Adgang til ekspertrådgivning og assistance 
fra en fuldt certificeret support-medarbejder 

under et udviklingsprojekt, kan betyde 
forskellen mellem succes og fiasko. Et 
support-abonnement kan også betragtes 
som en investering i uddannelse, der 
øger produktiviteten og samtidig betyder 
kontinuerlig udvikling af medarbejdernes 
færdigheder.

PLM Group tilbyder mange forskellige 
muligheder for support. Du kan vælge 
mellem online-support, telefon-support, 
fulde opgraderinger, nye versioner, specielle 
udgivelser, tillægs-funktioner, webseminarer, 
eksklusive video-optagelser, seminarer og 
kundearrangementer.

Vi tilbyder tre niveauer af supportaftaler. 
Alle tilbuddene er specielt designet 
til vores abonnementskunder 
så de får den bedst mulig 
støtte til at forbedre 
deres præstationer 
og produktivitet og 
dermed bevare deres 
konkurrencekraft.

Vandt prestigefyldt 
designpris med 
stor hjælp fra 
SolidWorks
Det svenske firma LVI har vundet den internationalt prestigefyldte 
reddot design award med et ny læseapparat for synshandicappede. 
Alle dele af apparatet er udviklet med SolidWorks.

L
ow Vision International (LVI) med 
hovedkvarter i Växjö har vundet 
den internationale reddot design 
award for deres MagniLink Vision, 
som er et nyt avanceret video-

baseret læseapparat til synshandicappede.
Produktet indeholder funktioner som 

HD-video, touch screen og tekst-til-tale 
konvertering. Design og udvikling af produktet 
er resultatet af et tæt samarbejde med 
det svenske industrielle designfirma Myra 
Industriell Design og er gennemført med 
intensiv anvendelse af SolidWorks, som ifølge 
udviklingschef Henrik Blomdahl, har sparet 
LVI værdifuld tid i udviklingsprocessen.

For to år siden udskiftede LVI sit 
eksisterende 3D-CAD-system med 
SolidWorks. Henrik Blomdahl forklarer: ”Vi 

valgte at ændre CAD-system, fordi SolidWorks 
har flere indbyggede funktioner af den slags, 
vi kan lide at arbejde med. Det er samtidig et 
meget brugervenligt system. ”

Virksomheden modtog reddot deisgn award 
ved et reddot-symposium i den tyske by Essen 
i begyndelsen af juli i år. Det er første gang, 
virksomheden har vundet den eftertragtede 
designpris.

Masser af simuleringer
”Alle dele af produktet er blevet udviklet ved 

brug af SolidWorks. Vi bruger CAD-systemet 
til at designe for eksempel plastemner, 
tyndpladedele, belysningssystemer og optik, 
men også til udføre en masse simuleringer og 
kollisionstests. Vi har sparet seks til otte uger 

i udviklingsprocessen, fordi vi har reduceret 
behovet for fysiske prototyper fra typisk to-tre 
til én ved hjælp af SolidWorks og SolidWorks 
Simulation,” siger Henrik Blomdahl.

Virksomheden har anvendt simulation til 
både statiske og dynamiske dele og for at 
sikre korrekt placering af kabler i forhold 
til mekanik. Henrik Blomdahl fortæller, 

at LVI bruger både FEA-beregninger til 
beregninger af styrken i de statiske dele, 
Motion Simulation til bevægelige dele og 
simulering af fordelingen af vægt i hele 
konstruktionen. ”Den korrekte fordeling af 
vægten i konstruktionen er afgørende for os, 
fordi apparatet skal være så stabilt som muligt 
i daglig brug,” forklarer Henrik Blomdahl.

Virtuelle kasser
LVI simulerer også emballering af 

virksomhedens produkter at sikre, at 
de kan håndteres på en optimal måde i 
logistikkæden. Simuleringen af virtuelle kasser 
til forsendelse er med til at bestemme de 
bedste materialer samt form og størrelse af 
emballagen.

Ved hjælp af PhotoView 360 har LVI tidligt 
i udviklingsforløbet lavet fotorealistiske 
visualiseringer  af MagniLink Vision til brug 
i brochurer. Denne metode har betydet, 
at dokumentation og salgsmateriale har 
kunnet udarbejdes parallelt med selve 
udviklingsarbejdet.

”Alle dele af produktet er blevet udviklet ved hjælp af SolidWorks. 
Vi bruger CAD-systemet til at designe for eksempel plastemner, 
tyndpladedele, belysningssystemer og optik, men også til udføre 
en masse simuleringer og kollisionstests. Vi har sparet seks til 
otte uger i udviklingsprocessen, fordi vi har reduceret behovet for 
fysiske prototyper fra typisk to-tre til én ved hjælp af SolidWorks og 
SolidWorks Simulation,” siger Henrik Blomdahl.

LVI (Low Vision International AB) med hovedkvarter i den 
svenske by Växjö blev grundlagt i 1978. Virksomheden har 

datterselskaber i Danmark, Finland, Norge, Belgien og Schweiz og er i dag 
blandt verdens førende producenter af produkter til at hjælpe svagtseende. LVI 

beskæftiger omkring 40 mennesker i udvikling, produktion og markedsføring og 
har en årlig omsætning på omkring otte millioner euro. Virksomheden invest-
erer kraftigt i produktudvikling og design og har en udviklingsafdeling med syv 
medarbejdere plus to eksternt ansat udviklere. www.lvi.se

www.lvi.se
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Proud reddot design award winners at the ceremony in 
Essen, from left to right: CTO Henrik Blomdahl, CEO Erik 
Bondemark and  Design Engineer Henric Stodell.


