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BETECH DATA 

• Datterselskab i Lagercrantz Group  
• En teknologi handelsgruppe 

• 32 selskaber, i 12 lande 

• Value Added Distributor siden 1989 

• 22 ansatte 

• 300 forhandlere, 20 Stærkt brancheorienterede 

• Konsulentydelser inden for: 
• Byggeri 

• Mekanisk industri 

• Forretning og Forretningsproces optimering 
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Omsætning ca. 
SEK 2.8 milliarder 

Ca. 1000 ansatte.  

NASDAQ OMX 
Stockholm 



DERFOR GØR VI DET: 

• På direkte opfordring fra bips har Betech Data valgt at 
investere i udviklingen af CCS integrationerne til Autodesk 
løsninger. 

• Vi gør det primært for at sikre en ensartet implementering af 
CCS for alle Autodesk brugere. 

• Vi ser denne investering som en nødvendighed for at sikre 
vores brugere og partnere at Autodesk platformene lever op til 
de kommende krav fra branchen. 
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LØSNING MED SPINE 



spine, er en cloudservice, der basseret på CCS standarder sikrer 

korrekt kodning samt konsistent informationsflow imellem 

branchens forskellige parter og applikationer. 

Gennem hele byggeprocessen gør spine det muligt at validere, 

skabe og ændre data på et centraliseret projektsite, helt fra 

byggeprogram til drift og vedligehold. 
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VORES FOKUS I UDVIKLINGEN ER: 

• At sikre den mest hensigtsmæssige integration med Autodesk 
løsningerne. 

• At sikre en optimal tilgængelighed af CCS data. 

• At mindske behovet for synkronisering af CCS data mest 
muligt. 

• At give den bedst mulige understøttelse af de forskellige behov 
byggeriets parter har. 

• At skabe en platform som er nem at tilgå for både vores 
brugere og partnere.    
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3. Part 
Applikation 

8 

3. Part 
Web service 

CCS 
Tables



9 



10 



11 



12 



13 

User Login 

CCS 
Tables



 

14 



15 



16 

http://www.projectspine.com/
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