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Vertex BD 2018 Öppna i webbläsare

Från design till produktion - runt om i världen

I 40 år har Vertex Systems arbetat med att leverera högkvalitativ CAD-mjukvara till
byggnadsindustrin, allt från småhus till stora höghus. Vi har 20 000 användare över hela
världen, i cirka 40 länder.

Anebyhusgruppen är en av Sveriges ledande hustillverkare inom industriellt byggande.
De är en betydande aktör på den svenska husmarknaden. De har en omfattande
försäljning av villor, bostadsrätter och lägenheter till grupphusområden.
Anebyhusgruppen valde Vertex som ny levantör när programvaran, som de tidigare
använt, inte längre uppfyllde de växande krav företaget hade. Samtidigt bytte de rakt
från 2D mot modernt 3D BIM system.

Anebyhusgruppen valde Vertex BD-mjukvara eftersom Vertex kunde erbjuda den mest
passande och omfattande lösningen till deras behov. Under de senaste åren har
Anebyhusgruppen avsevärt ökat sin produktionsvolym och antal anställda. Deras behov
är en smidig programvara med utvecklingsmöjligheter, och som också kan anpassas
efter kundens behov. Vertex breda kunskap inom branschen för industrialiserat
byggande, samt en fungerande projektledningsmodell övertygade Anebyhusgruppen.
Nuförtiden använder de Vertex BD för både arkitektonisk och strukturell design, och
Vertex DS för produktdatahantering. 

"Ett verktyg som verkligen gör allt, precis som Vertex slogan indikerar." 

Joachim Svedin, Chef Kvalité & Hållbarhet på Anebyhusgruppen 

Över 40 års BIM-erfarenhet nu i din närhet! 

För att kunna erbjuda de svenska kunderna ännu bättre service på
lokalt språk har Vertex Systems öppnat ett dotterbolag i Sverige med
början i mars. Tillträdande Bransch Manager Roger Johansson har
snart 15 års bred erfarenhet av den industriella produktionen av
bostäder. Han har i många år arbetat med effektivisering inom den
industrialiserade byggsektorn och med Vertex erbjudande till
branschen ser han stora möjligheter.

Prova Vertex BD gratis
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Vi deltar i följande evenemang i Sverige i mars och april 2018 
Välkomna att besöka oss, vi ser fram emot att träffas där!

Trähusdagarna 2018
Jönköping 14-15 mars

Nordbygg 2018
Stockholm 10-13 april
Monter:C01:13 

Vänliga hälsningar,

Roger Johansson
Branch Manager, Sverige
Tel. 079-355 46 51
roger.johansson@vertex.fi 

Vertex Systems Sweden 
Backhult 136

311 90 Morup, Sverige

Vertex Systems Oy | Vaajakatu 9, Tampere, 33720  
Address source: Katja Auttila:n customer and marketing register 

Click here to unsubscribe.
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