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®

Software-ondersteuning
op een hoger niveau
CADMAN® Club is een serviceprogramma voor
de CADMAN® software dat werkt op basis van
lidmaatschap. De aangeboden uitgebreide
ondersteuning zorgt ervoor dat uw producten altijd
up-to-date zijn en dat u onbeperkt recht heeft op
software support en opleiding.

Waarom CADMAN Club?
• Een klantgerichte aanpak
• Aanzienlijk lagere investering vooraf in de
CADMAN-L, B en P software
• De software is steeds up-to-date
• Onbeperkte toegang tot opleidingscentra,
technische ondersteuning en meer
• Een groter vertrouwen in uw softwareoplossing

Voordelen lidmaatschap
• Onbeperkte software-updates
(CADMAN – en Touch-sturingssoftware;
bestaande LVD hardware moet
compatibel zijn met de softwareupdates)
• Onbeperkte online of klassikale
training in een lokaal LVD-kantoor
of in de LVD headquarters
• Onbeperkte servicepacks
• Onbeperkte technische hotline tijdens
de kantooruren, ma-vrij, 8-17 u
• Online assistentie via tools zoals
Telecontrol
• Alle licenties zijn netwerklicenties
– na installatie op een server kan
een licentie op meerdere computers
gebruikt worden
• Interventies voor updates van
CADMAN-B, L, P, online toegang
door servicetechnici
• Indien meer dan 5 licenties, ongeacht
de technologie, wordt de jaarlijkse
licentiekost voor elke bijkomende
licentie met 25% verlaagd

CADMAN® CLUB
Lidmaatschapsniveaus
Er zijn drie lidmaatschapsniveaus afhankelijk van aantal
technologieën (lasersnijden, plooien, ponsen).
PLATINUM

(3 technologieën)

€ 15.000

GOLD

(2 technologieën)

€ 11.250

SILVER

(1 technologie)

€ 7.500

Jaarlijks licentiekosten per lidmaatschap
CADMAN Club biedt een hele reeks voordelen die duren
zolang het lidmaatschap loopt. Licentiekosten voor de
technologieën CADMAN-B, L en P zijn per jaar en per licentie.
PLATINUM

€ 1.500 per jaar, per licentie

GOLD

€ 1.650 per jaar, per licentie

SILVER

€ 2.200 per jaar, per licentie

Industrie 4.0-oplossingen en
bijkomende modules
CADMAN Club omvat ook andere speciale
softwaremodules voor import, ontwerp,
CAM, MES en een industriële tablet voor een
Industrie 4.0-omgeving.
Touch-i4		€ 6.450 per tablet / eenmalige kost
CADMAN-JOB		€ 1.900 per jaar, per licentie
CADMAN-SDI		€ 1.350 per jaar, per licentie
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CADMAN Club biedt verschillende opties om aan
uw wensen tegemoet te komen. Neem contact
op met uw lokale salesverantwoordelijke voor alle
inlichtingen over het programma, inclusief mogelijke
beperkingen. Bezoek www.lvdgroup.com

