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Behov
Knightec kom i kontakt med AceIQ då de hade ett stort behov av att förenkla sin hantering av 
CAD-stationer samt distributionen av applikationer internt. Knightec som idag har 9400 konsulter 
inom teknik och ledarskap fördelade på nio kontor utspridda i landet, hade en vision av att skapa 
det s.k. virtuella “Sverigekontoret” med hjälp av IT. Målet med vårt arbete tillsammans med 
Knightec var då att centralisera miljön för att optimera deras produktion, samtidigt som vi skulle 
skapa förutsättningarna för mobilitet och på så sätt skapa mer flexibilitet i deras arbete. 

Lösning
Efter genomför projekt har nu Knightecs ingenjörer möjlighet att komma åt alla ritningar centralt 
och de kan arbeta från vilken dator de vill. De kan nu även anställa personal där kompetensen 
finns och även hyra in konstruktörer om detta skulle behövas utan att behöva distribuera ut 
varken hårdvara eller programvara. Ledtid i uppstart av projekt har kunnat minimeras från 
2-3 veckor ner till 2-4 timmar. Ytterligare en positiv effekt är att beräkningskapaciteten har 
förbättrats med 400 %. För IT har detta också inneburit kraftigt minskad administration och 
kostnad. Investeringen innebär för Knightec att de har skapat en attraktivare arbetsplats för de 
anställda samt en effektivare arbetsmiljö som sparar både tid och pengar, vilket skapat en tillväxt 
för dem. 

Tillsammans har vi implementerat en miljö för att i första hand använda CAD-programvarorna 
Catia V5, Ansys v14.0, SolidWorks samt Autodesk Inventor via Citrix XenDesktop med grafisk 
acceleration via HDZ 3D Pro (HDX for professionals). 

– Vi utvärderade AceIQ tillsammans med två andra leverantörer, vi valde AceIQ genom deras bemötande av 
våra utmaningar samt att de uppfyller våra krav på leverantör. Att samarbeta med AceIQ är både lätt och 
smidigt.  Jörgen Norman – IT-ansvarig, KnightecAceIQ
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AceIQ levererar intelligenta lösningar för åtkomst till interna  och externa informationsmängder samt applikationer 
oavsett “device” – arbetsstationer, laptops, industridatorer, läsplattor, smartphones mm.
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En flexibel Arbetsplats för alla CAD-användare 
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