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D. 28. MARTS

KL. 9-16

PÅSKEGAVE TIL ALLE
(1 STK. PR. FIRMA)

DER TILMELDER SIG 
SENEST D. 15. MARTS 2019. 

LÆKKER LAKSESIDE

INDUSTRIPARKEN 27 • HAVERSLEV • 9610 NØRAGER
ÅBENT HUS

INSPIRATIONSDAG/

Alle, der arbejder med opmåling eller kvalitetskontrol ved hvor dyrt det er, at lave fejlopmålinger. 
En 3D-scanner løser dette problem, og giver en betydelig konkurrencefordel.
 
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER TIL INSPIRATIONSDAGEN:

BRUG ÉN DAG - SPAR EN UGE!

KOM, SE OG PRØV 
– få et godt tilbud med hjem

• Reverse engineering, hurtigere produktudvikling  
 og projektgennemførelse med 3D - laserscanning.

• Anvendelse af 3D - laserscanning til opmåling,  
 kvalitetskontrol og dokumentation.

• Fordelene ved, at anvende 3D - laserscanning 
 og eksempler på leverede projekter.

• Anvendelse af 3D visuelle modeller af f.eks. facader, og  
 produktionslinjer til præcis opmåling og udskiftning af enheder. 

• Bluebeam Revu der er et program, der leverer prisbelønnet  
 teknologi til PDF-oprettelse, -redigering, -annotation og -samarbejde til arbejdsgange  
 indenfor design og byggeri. Strømline processerne og bliv mere produktiv.

• Revit's intelligent, modelbaseret procesværktøj til at  
 planlægge, projektere og konstruere bygninger.

• AutoCAD's innovative design- og dokumentationsværktøjer.



Kom og se markedets 
største udvalg

Farve eller sort/hvid – KOPI – PRINT – SCAN

Storformat plot
Professionel plot på papir – Photo 
Satin og lærred m.m. Husk vi har 
ekstra gode tilbud på plotmedier på 
vores inspirationsdag!

Vi har printeren/kopimaskinen 
der passer til dit kontor

Lad os analysere Jeres kopi/print behov og 
udgifter – vi finder en besparelse!

Duplex 
og trådløs 

netkort

Lav 
tonerpris: 

Kun 54 øre

Super hurtig 
printer med unikt 

farveresultatSikker print- og 
softwareløsninger
Vi tilbyder individuelt tilpas-
sede softwareløsninger, som 
sikrer en nemmere og mere 
effektiv hverdag, for alle på 
kontoret.

· Cloud-løsninger
· Effektiv arkivering
· Høj sikkerhed
· FollowMe print/scan

Hurtig 
processor giver 

hurtige print
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PROGRAM: 
8:45 – 9:15 

Ankomst og let morgenbuffet.

9:15 – 9:30 

OSP og HMH byder velkommen.
 
9.15 – 16:00 

Workshop på Canon storformatprint, 
Triumph-Adler kopi/print/scan samt 
sikkerhedssoftware GDPR-forordning.
 
9:30 – 11:00

3D laserscanning: 
Præsentation af mulighederne med 
3D - laserscanning, Leif Jessen Hansen, 
Tick Cad ApS.
 
11:00 – 11: 30

Tid til en ristet med brød
(Pølsevognen er åben fra kl. 11.00 
og resten af dagen).

Kollegial sparring med øvrige  
deltagere og spørgsmål til OSP, 
HMH og Tick Cad ApS.
 
11:30 – 13:00

Bluebeam, Revit og AutoCAD: 
Arbejd smartere med PDF,  
tips og tricks til Revit og AutoCAD, 
Bjørg B. Bent, Tick Cad ApS.

13:30 – 15:00

3D laserscanning: 
Præsentation af mulighederne med 
3D - laserscanning, Leif Jessen Hansen, 
Tick Cad ApS.
 
15:00 – 16:00

Netværk og tid til kollegial spar-
ring med øvrige deltagere og spørgs-
mål til OSP, HMH og Tick Cad ApS.

VIND
A4 farvemaskine 

model P-C2155w MFP 
Værdi kr. 2.495,-

Vi trækker 
lod blandt alle 
besøgende 
(1 lod pr. 
virksomhed)

TILMELD DIG
til det, som har

din interesse på:
www.hmh.dk/

arrangementer/

http://www.hmh.dk/ arrangementer/ 
http://www.hmh.dk/ arrangementer/ 

