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Kjære kunde på Autodesk Robot

TDA har inngått en samarbeidsavtale med NTI CADcenter (NTI) om leveranse av lisenser og
tjenester for Autodesk Robot Structural Analysis (RSA).
Både TDA og NTI har lang erfaring med leveranse av lisenser og tjenester for Autodesk
RSA. Hensikten med samarbeidet er at TDA og NTI nå skal fokusere sin innsats der de har
mest kapasitet og kompetanse.
TDA har sin primære kapasitet innen leveranse av tjenester som avanserte analyser og
opplæring/støtte i bruk av RSA, mens NTI har sin primære kapasitet på leveranse av
lisenser, konsulenttjenester og opplæring innen CAD og BIM. De to selskapene ønsker å
utnytte denne komplementariteten til inngå et forpliktende samarbeid om RSA, der TDA
utelukkende leverer tjenester og NTI utelukkende leverer lisenser. Det innebærer at TDA for
produktet RSA, vil være ansvarlig for å levere alle tjenester innen opplæring, support og
konsulentoppdrag til den samlede kundeporteføljen for TDA og NTI, mens NTI vil være
ansvarlig for å levere og følge opp alle programvarelisenser.
Samarbeidsavtalen vil tre i kraft 1. august 2014.

Jan Erik Børja Berg, Adm Dir TDA: Vi er svært fornøyd med dette samarbeidet. Det
innebærer at begge selskaper kan fokusere der de leverer best. Avtalen skal komme våre
kunder til gode ved at de opplever enda bedre presisjon i våre leveranser.

Halvor Jensen, Adm. Dir. NTI CADcenter Norge: Dette samarbeidet sikrer at våre RSAkunder til enhver tid har tilgang på opplæring og support på et høyt faglig nivå. Vi er svært
fornøyd med å ha fått til dette samarbeidet, som på en god måte komplementerer vårt eget
tjenestetilbud innen CAD og BIM.

Med vennlig hilsen

Jan Erik Børja Berg, TDA
Om TDA: TDA leverer tjenester innen Engineering, Konsulent og Programvare. Selskapet opererer primært i de
nordiske markeder. TDA sin fokus er å kombinere en sterk teoretisk basis med avanserte analyser og anvendt
tekniske ekspertise til å etablere de beste løsninger for våre partnere.
Om NTI: NTI CADcenter leverer et bredt spekter av programvare og tjenester innen områdene BIM og CAD.
NTI CADcenters misjon er å hjelpe våre kunder til å skape lønnsom, bedre og mer bærekraftig design og
konstruksjon i en utfordrende verden som stadig er i endring. NTI CADcenter er en nordisk aktør med kontorer i
Norge, Sverige og Danmark.
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