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Tilbud til CAM-link brugerne
Dansk CAD-CAM specialist 
på banen efter konkurs i 
svensk edb-virksomhed

I begyndelsen af august gik den sven-
ske virksomhed bag CAM-link kon-
kurs. Produktet har været markedsført 
i Danmark af Junget A/S og en række 
danske virksomheder kan derfor blive 
påvirket af konkursen.
Her og nu har det måske ikke den store 
indflydelse for disse virksomheders 
produktion, de har trods alt licensen 
installeret og kan arbejde med det.
På sigt kan der dog opstå problemer, 
når programudviklerne ikke eksisterer 
mere. Der vil ikke være opdateringer 
og rettelser af eventuelle softwarefejl, 
ligesom der ikke kan opgraderes og 
måske ikke tilkobles nye maskiner.

Konkurrent kommer med tilbud
En af de andre aktører inden for CAD-
CAM er Karl Erik Andersen fra Østjydsk 
CAD-CAM A/S. Virksomheden har den 
danske repræsentation af AlphaCAM 
og i samarbejde med direktøren fra 
AlphaCAM i England tilbyder han en 
løsning for CAM-Link kunderne.
Det drejer sig om en kampagne frem 
til ultimo november i år, hvor man vil 
tilbyde en AlphaCAM pakke til nedsat 
pris mod, at kunden overdrager sin 
CAM-Link lås på hardwaren.
- Det er altså en slags byttehandel, og 
vi har naturligvis orienteret Junget om 
vores tiltag, da det jo er en del af deres 

kunder, der kan blive ramt af konkur-
sen hos svenskerne.

Ikke nogen light-løsning
 Karl Erik Andersen lægger vægt på, at 
den tilbudte pakke ikke er en »lille bar-
beret version«, men en såkaldt »Over-
fræser Multipost udgave«.
Løsningen håndterer ikke alene verti-
kal bearbejdning, men også 4/5 akset 
positionering i planer. Det leveres 
komplet med import af alle kendte 
formater inden for CAD-CAM og 3D 
solider fra Inventor, SolidWorks, Soli-
dEdge, AutoCAD m.fl.
AlphaCAM pakken indeholder endvi-
dere parametrisk konstruktion for va-
riantprogrammering, skabeloner for 
automatisk programmering, nesting. 
Træ- & Møbelindustri omtalte en ræk-
ke af disse features i septembernum-
meret.

Krav om samarbejde og support
- Vores helt klare mål i dette spil er, at 
vi vil stille slutkunden bedre i morgen 
end han er i dag, og derfor skal vi have 
et tæt samarbejde, siger Karl Erik An-
dersen.
Derfor skal de kunder, der benytter sig 
af det specielle tilbud, som minimum 
deltage i et tre dages grundkursus, 
samt tegne en supportaftale.
- Ved at gennemgå vores intensive 
grundkursus, får kunden en fortrolig-

hed med AlphaCAM og kan på den 
måde få fuldt udbytte af softwaren. 
Vores supportaftaler sikrer, at han har 
en at ringe til i fald han sidder med 
problemer, samt at han som minimum 
én gang om året modtager den nyeste 
version af softwaren på CD.

Til alle fabrikater
Karl Erik pointerer, at virksomheden 
arbejder fuldt på tværs af alle maskin-
typer uanset mærke.
- Derfor vil du som AlphaCAM kunde 
ikke alene kunne få programmeret 
dine nuværende maskiner, men også 
de maskiner du måtte købe i fremti-
den, slutter han og opfordrer til et kig 
på  www.ojcc.dk, hvor der er yderlige-
re oplysninger.
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Hilser initiativet velkommen

Junget A/S’ CNC-ekspert Alex Petersen 
udtaler, at det er brandærgerligt med 
konkursen, da  CAM-Link er et godt og 
meget brugervenligt program, som er en 
billig måde at komme godt i gang på og 
nemt at gå til. Men når det er sagt, hilser 
Junget AlphaCAM’s initiativ velkommen.
Alex Petersen, mener, at AlphaCAM er et 
naturligt skridt efter CAM-Link for flere 
af Jungets kunder, der med initiativet 
får muligheden for at komme videre til 
en favorabel pris, hvis de ønsker det.
- Desuden undgår vi, at vores kunder 
bliver taget til gidsel eller kommer i 
klemme som følge af CAM-Link’s konkurs.


