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Gleðilegt ár.
Enn einu sinni er nýtt upphaf. Dimmasti dagurinn er að baki og dagurinn lengist um hænufet.
Áramótin eru bæði endir á eitthvað sem var, en enn frekar upphafið á einhverju nýju.
Eftir nítján ár í rekstri er komin tími til að leita nýrra leiða. Nýrra leiða til að bæta þjónustuna
og víkka út verksviðið. Frá áramótunum hefur CAD ehf fengið nýtt nafn: Tick CAD ehf. Ekki
er um kennitöluflakk að ræða því kennitalan er óbreytt.
Ástæðan fyrir breytingunni er samruna tveggja Autodesk söluaðila Tick CAD aps og CAD
ehf.
Tick CAD er danskur söluaðili með aðsetur í Horsens og er eins og CAD ehf umboðsmaður
Autodesk.
Undanfarin ár hefur verið ákveðið samstarf milli fyrirtækjanna tveggja og hefur CAD ehf selt
hið vinsæla viðbótarforrit fyrir Inventor: Tick Tool og Tick Tool Manage. Einnig hafa
fyrirtækin tvö aðstoðað hvort annað með tækniaðstoð. Eftir samrunann erum við betur í stakk
búin til að þjónusta viðskiptavini sem nota Vault og Vault Professional sem og önnur forrit
frá Autodesk.
Smám saman munum við samræma útlit heimasíðu, póstföng og fleira en án asa. Í janúar
bætist við Tick CAD netföng og www.tickcad.is vísar nú þegar á Cad ehf síðuna.
Eins og fyrr segir er kennitala, heimilisfang og þess háttar óbreytt.
Við erum sannfærð um að þetta verður til hagsbóta fyrir okkar viðskiptavini og við lítum
nýja árið björtum augum um leið og við þökkum fyrir öll gömlu árin.
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