
CAD tegneservice 
 

- har I problemer med at få tegninger færdig til 
tiden ? 
 

- har I for lidt tegnearbejde til at have egen 
tegnestue ? 
 

- har I i perioder store tegneopgaver I ikke selv kan 
magte ? 
 

- skal I have rentegnet gamle tegninger til CAD - 
tegninger ? 
 

- halter I bagefter med tegnings dokumentation ? 
 
Hvis du kan svare JA på et eller flere af spørgsmålene, så 
kontakt  
 
PAUsoft 
 /v Paule Rivière 
Svenstrupvang 32 
Dk-4622 Havdrup 
 
Tlf. 4618 5985 
Fax. 4618 6641 
Email:  
paule@pausoft.dk 
Homepage: 
www.PAUsoft.dk  

 
Mange virksomheder vælger at outsource deres 
tegnefunktion.  
Fordelen er omkostningerne til en tegnestue ændres 
fra at være faste til variable, samt at arbejdet bliver 
udført i en mere fleksibel arbejdstid. 
 

 
Alt tegnearbejde udføres på egen PC med 
AutoCAD. 
Arbejder dog også i Deres firma om nødvendigt. 
Fakturerer kun effektive timer og giver gerne 
tilbud på opgaver 

 
PAUsoft har arbejdet med AutoCAD siden 1. maj 1988 
- med applikationsudvikling og tegneopgaver. 
 
PAUsoft  
 

- håndterer både mindre ad-hoc opgaver 
samt større projektopgaver. 
 

- arbejdsformen er baseret på elektronisk 
kommunikation via mail og fax.  
Dette muliggør hurtig og effektiv udveksling af oplæg, 
tegningsmateriale og færdige projekter 
 

PAUsoft vision er at ... 
.. være den foretrukne outsourcing - partner på 
AutoCAD område og sikre kunden økonomisk 
attraktive løsninger. 



CAD applikation 
 

- mangler I en CAD-standard for virksomheden ? 
- udfører i meget trivielt tegnearbejde ? 
- kunne I tænke Jer at automatisere nogle tegneprocedurer ? 
- køber I jer fattig i AutoCAD applikationer, hvor I kun 

udnytter en lille procentdel ? 
- vil I styrke effektiviteten på tegnestuen ? 
- vil I optimere Jeres arbejdsmetoder ? 
- vil I have tilrettet Jeres AutoCAD, så den passer til 

virksomhedens behov ? 
- ønsker I at gøre den daglige brug af Autocad mere smidig 

med brugertilpasninger ? 
- udfører I ’kedelige’ procedurer, som en lille macro kan gøre 

for Jer automatisk ? 
 
Udfører man den samme kedelige procedure flere gange i 
AutoCAD, er det en fordel at få et skræddersyet program til at løse 
opgaven.  
Der kan være meget tid/penge at spare på speciale programmer til 
virksomhedens AutoCAD.  
Kun fantasien sætter grænsen for hvad der er muligt at 
automatisere i virksomhedens AutoCAD. 
 
 
 
PAUsoft har arbejdet med AutoCAD siden 1. maj 1988 
- med applikationsudvikling og tegneopgaver. 
 
PAUsoft laver også HJEMMESIDER til mindre virksomheder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt  mig for en uforpligtende snak om hvad jeg kan gøre 
for at lette Jeres arbejde med AutoCAD. 
 
PAUsoft 
 /v Paule Rivière 
Svenstrupvang 32 
Dk-4622 Havdrup 
 
Tlf. 4618 5985 
Fax. 4618 6641 
Email:  
paule@pausoft.dk 
Homepage: 
www.PAUsoft.dk  


