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Våre produkter 
 
Vi har siden starten 1989 satset på å utvikle programvare som er brukervennlig og tilpasset 
utdanningen både innen videregående skoler, voksennopplæring og til bruk i bedrifter. Vi har 
fokusert oss inn på applikasjoner innen verkstedindustrien med tyngdepunkt på cnc-teknikk. 
Våre programmer er under stadig utvikling for å kunne følge med i den raske utvikling innen 
verkstedindustrien. Alle våre produkter er produsert i Sverige i samarbeide med kunder innen 
industrien og lærere innenfor videregående skoler, voksenopplæring og bedrifter. Takket være 
dette samarbeide har vi i dag lykkes å få frem en hel serie programvarer innen opplæring og 
innenfor produksjon i verkstedindustrien. 
 
Programvarene retter seg i hovedsak mot videregående skoler med mekanisk fag, grunnkurs og 
videregående, og mot bedrifter som har voksenoppæring der tyngdepunktet er skjærende 
bearbeiding og skjærebrenning. Noen av programmene vender sig i tillegg mot den tillvirkende 
industri ( eksempelvis. CamModul, TekstFresing) og disse anvendes flittig takket være sitt 
utrolige enkle og lette brukergrensesnitt.   
 
Målet med programvarene er at læreren på en enkel og effektiv måte kan gjennomføre 
opplæringen ved at brukergrensesnittet er tilpasset elevene på videregående skole. I tillegg 
avlastes læreren ved at programmene er selvinstruerende, og der det trenges følger der endog 
med øvningsmateriale som fritt kan disponeres i sammen med programvarene. Takket være 
programmene får lærerne mer tid til å veilede i det praktiske arbeid ved maskinene, noe som 
oftest er veldig krevende og viktig.  
 
 
MicroTech Systemutveckling AB har lang erfaring og gode kunnskaper når det gjelder cnc-
maskiner for opplæring, utdanning og produksjon. Gjennom samarbeid med 
maskinleverandører kan vi på dette område ta frem underlag og forslag på maskiner (cnc 
freser/dreiebenker, opplæringsmaskiner mm) som er godt egnet til undervisning. 
 
Gennom vår partner DE undervisningsteknikk (www.de.no), som gjennom mange år er kjent i 
Norge som leverandør av hjelpemidler for undervisning på ungdomsskolen, videregående 
skole, yrkesfaglig og allmennfaglig studieretning, kan vi nu tilby våre undervisningsprogrammer i 
Norge. 
 
Vi håper at dere i denne sammenstillingen finner programvaren og løsningen som kan lette 
deres opplæring.  
 
Kontakt gjerne vår partner i Norge for ytterligere informasjon.

 
Undervisningsteknikk 

Læremidler 
www.de.no 

 
DE Undervisningsteknikk 
Ødergårdssvingen 7 
1405 Langhus - Norge 
Ring oss : 64 86 69 03 
              90 07 69 29   
Send faks: 64 86 92 99 
Send mail : info@de.no 
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CamModul inklusive CncSimulator 
 
 
Markedets mest lettarbeidende og fleksible CAD/CAM og Simuleringssystem med et utrolig  
veltilpasset og lettforståelig brukergrensesnitt for videregående skole. Allt i en pakke. 

 
CamModul er egentlig en pakke av verktøy som er sydd sammen til produktet "CamModul". I 
systemet inngår Cad-program, Cam-program, Simuleringsprogram, NC Editor med kompatibelt 
verktøy som f. eks. postprocessor-editor mm. Programmet bygger på en såkalt åpen arkitektur 
hvilket innebærer at det kan lages egne 
funksjoner og applikasjoner som er helt og 
holdent spesialtilpasset. Programmet er i 
første omgang utviklet for dreiing og fresing, 
trådgnist, laser-gass og vannskjæremaskiner. 
Våre postprosessorer leveres med 
programmet uten ekstra kostnad og de 
seneste versjoner kan hentes ned fra nettet. 
Vi utvikler nye postprosessorer ved 
forespørsel og kan takket være den svært 
fleksible postprossesor-editoren utvikle nye i 
hurtig takt. 
 
CamModul har vært utvilet siden 1989 av 
MicroTech systemutveckling AB. CamModul 
er i dag ett fullt utbygd Cad/Cam/Simulerings- 
system som anvendes av bedrifter som Scania, Volvo, SKF, Alfa Laval og Sunds Defibrator for 
å nevne noen. (Se referenselista for flere kunder.) Det er dessuten ett av de mest populære 
systemer for opplæring og utdanning av nc-operatører innen Lernia og videregående skoler i 
Sverige som jo er de største innen denne type utdanning i Sverige. Programmet er konstruert 
for å være lett å lære og har et brukergrensesnitt som er meget anvendelig. Dette kan vi bl.a. 
takke våre kunder for som gennom årene har gitt oss tips om forbedringer. 
 
Hva har CamModul?  

• Et lettanvendelig og fleksibelt tegneprogram (CAD)  

• Et utprøvd og industritilpasset  bearbeidingssystem (CAM)  

• Simuleringsprogram 2D/3D for dreiing, fresing, skjæring etc. med maskinspesifikke 
sykler 

• Import og eksport av DXF - filer 

• Avanserte cnc-editor med makron og kommunikasjon  

• Over 100 gratis postprosessorer  

• Onlinehjelp med øvninger och demoer  

• Mulighet for å kjøre postprosessor "baklengs". Fra NC til tegning!  

• Simulering av maskintider og kostnader mm.   

 
Og mye mer... 
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TekstFresing  
 
TekstFresing brukes til å gravere skilter med ulik skrifttype/font og utseende.  
 
 
Tekstfresingsprogrammet gir alle en mulighet til å lage skilter med ulike fonter og utseende. 
Teksten plasseres ut ved hjelp av musen på skjermen og kan lages speilvendt, på bue og med 
ønsket vinkel og størrelse. 
 
Når man er fornøyd med utseende som vises på skjermen, kan man velge mellom å skape et 
nc programm som direkte kan overføres til maskinen eller en Cam-fil som kan leses inn i 
MicroTechs CamModul for videre bearbeiding. 
 
Tekstfresingsprogrammet er dessuten ofte anvendt innen verkstedsindustrien for å gravere 
skilter takket være dets enkelthet og mange funksjoner.  
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CncWizard 
 
Et helt nytt verktøy forr CNC-bearbeiding. Programmet heter CncWizard og kan med noen få 
klikk skape NC-programmer fra DXF-, BEA- og RIT -filer samt konvertere bilder og 3D-modeller 
til NC-koder.  
 
Huvudfunksjoner: 
 

• Skape NC-program fra bitmapper (bilder) 

• Skape NC-program fra STL-filer (3D-modeller)  

• Skape NC-program fra tegning (postprosessere baklengs)  

• Skape NC-program fra CamModul-filer (BEA og RIT)  

• Skape NC-program fra DXF-filer  

• Simulering i 3D  

• Forhåndsgranskning av DXF, BMP, JPG, BEA, RIT, STL og DXF i 2D og 3D  

• Skape DXF-filer fra vektoriserte bilder  

 
Brukeren kan velge mellom å skape NC-program i standard-ISO eller postprosessere til ønsket 
maskinformat med hjelp av MicroTechs postprocessorer.  
 
Skape NC-program fra bilder 
Et bilde kan omvandles til NC-kode på ulike måter ved hjelp av CncWizard. Bildenes ulike 
farger kan omgjøres til høydeforskjeller som siden anvendes som underlag for NC-programmet. 
Den kan også ved hjelp av CncWizards innebyggde vektoriseringsfunksjon omvandles til 
konturlinjer. Nedenfor viser vi et eksempel på et bilde og hvordan den kan konverteres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
                        

              

Original image 
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Here the image is converted by the function using the 
height map. In this way it is easy to create a relief of the 
image. 

This is done by the same function but with "single 
depth" activated. Only light colors becomes 
toolpaths. 
 

 
Lage NC-program fra STL-filer 
STL betyder "stereolithography" og er et vanlig filformat for beskrivnelse av tredimensjonelle 
objekter. Disse filene kan skapes i 3D-modelleringsverktøy som t.ex. RhinoCeros 3D. I 
CncWizard kan brukeren legge på kompanserede verktøybaner på disse for kjøring i CNC-
maskin. Kompansering kan gjøres med flat eller fullradiefres (eller ukompansert). 
 
Man kan også skape en sekvens av bearbeidininger der ulike farger kan legges på hvert lag for 
lettere å se hvordan sekvensen gjøres. 
3D-detaljer kan forhåndsgranskes, bearbeides og simuleres. Du kan zoome og rotere detaljen 
(også under simulering). 
 
Forhåndsgranskning 
Med CncWizard kan du forhåndsgranske dine filer på en rask og enkel måte. Du blar igjennom 
dine filer som i Windows Explorer og ser dets geometri på skjermen. På denne måten henter du 
raskt dine tegninger, bilder, nc-program, bearbeidninger og 3D-moeller. Når du henter filen du 
søker kan du med noen få klikk og instillinger skape NC-program i ønsket format fra filen.  
 
Konvertering 
Verktøyveger som lastes inn eller skapes med CncWizard kan skaleres, flyttes og optimeres 
(forenkles) til ønsket format innen ny kode skapes. 
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Funksjoner for brukere av MicroTech CamModul 
Anvender du CamModul er CncWizard et perfekt verktøy for å holde rede på dine tegninger og 
bearbeidningsfiler. Du kan raskt bla gjennom filene, postprossesere en BEA-fil, skape et NC-
program fra en tegning eller til og med skape et nytt NC-program fra et eksisterende til nytt 
maskinformat. Med hjelp av CncWizard får du nå også muligheten til å arbeide med 3D-
geometrier og bildefiler samt postprosessere disse med din egna postprosessor!  
 
 
Hovedfunksjoner: 

• Skape NC-program fra bitmapper (bilder)  

• Skape NC-program fra STL-filer (3D-modeller)  

• Skape NC-program fra tegninger (postprosessere baklengs)  

• Skape NC-program fra CamModul-filer (BEA og RIT)  

• Skape NC-program fra DXF-filer  

• Simulering i 3D  

• Forhåndsgranskning av DXF, BMP, JPG, BEA, RIT, STL og DXF i 2D og 3D  

• Skape DXF-filer fra vektoriserte bilder  
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IsoIntro 
 
Introfiguren Svante Stål lærer det grunnleggende i cnc-teknik og nc-programmering. Følg med 
på en reise i verkstedsmaskinenes verden! IsoIntro inneholder leksjoner om koordinater, 
verktøy og nc-programmering mm. Brukeren ser hvordan f.eks chucker og verktøy roterer og 
beveger seg i 3D på bildeskjermen! Dette er metoden å lære Iso-kodene på. 
 
Mange skjermsider har animationer der programmet viser hvordan verktøyet beveger seg med 
radiekompensering eller etter en bue for eksempel. Programmet er utrolig brukervennlig og 
krever ingen som helst forkunnskaper innen data av brukeren. I programmet får eleven 
registrere sig med navn og dato og hans/hennes resultat fra prøven lagres i elevdatabasen.  
 
Læreren kan når som helst gå inn å se på/skriva ut prøver mm. IsoIntro er et 
multimediaprogram med 3D bilder, fotografier, animasjoner, AVI- filmer og lyd. Som i alle andre 
program fra MicroTech så lagres alle resultat i en felles elevdatabase (se ElevData ) og læreren 
kan via nettverket holde oversikt over elevenes fremgang.  Alt sammen med en og samme 
datamaskin! 
 
Noen skjermbilder fra programmet. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Introduksjon                                       CNC Maskin                  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Verktøyholdere 
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IsoKurs 
 
Praktisk ISO programmering 
 
Introfiguren Svante Stål er tillbake med en helt nyutviklet versjon av programmet IsoKurs! I 
IsoKurs får eleven trene på å skrive iso-koder for cnc-maskiner. Etter først å ha skaffet alle 
grundleggende kunnskaper i IsoIntro går eleven videre og gjør øvninger i IsoKurs. Det medfører 
et stort antall øvinger for både koordinater, dreiing og fresing i installasjonen. For de som 
ønsker å gjøre egne øvinger finnes en øvningseditor der man kan bygge opp øvingene med 
enkle kommandoer. Øvingene forløper seg ved at detaljen tegnes opp over et koordinatsystem 
og eleven får så med hjelp av Svante Stål skrive inn iso-kodene for å lede verktøyet rundt 
konturene. På denne måten bygges kunnskap for iso-programmering opp stegvis. Som i alle 
andre programmer fra MicroTech så lagres alle resultater i den felles elevdatabasen  
(se ElevData ) og læreren kan via nettet holde oversikt over elevenes fremskritt.  
Alt sammen med en og samme datamaskin!  
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MåleKurs 
 
Lær deg våre vanligste måleinstrumenter med avlesningsøvinger på dataen.  
 
MåleKurs er den første serie programvare som lar eleven praktisere måleteknikk. I MåleKurset 
får eleven gå igjennom en introduksjon der programmet forklarer skyvelærets og mikrometerets 
deler samt deres funksjon på en svært illustrerende og interessann måte. Deretter kan eleven 
gjøre rene avlesningsøvinger på bildeskjermen der programmet viser et av instrumentene 
innstilt på et tilfeldig valgt mål. 
 
Eleven får svare på hvilket mål instrumentet er innstilt på og programmet svarer på om det er 
rett eller feil. Om eleven svarer feil taler programmet rett verdi samt at det viser med piler 
hvordan instrumentet skal avleses på skalaen. Også i dene programvare kan eleven gjøre 
prøver der resultatet lagres slik at læreren senere kan kontrollere resultatet. 
 
Læreren kan selv skape egne prøver i programmet som elevene kan velge mellom. 
Lærermenyen nåes via et passord som læreren selv velger, og i lærermenyen kan læreren lage 
prøver, kontrollere resultatet mm. Programmet høyner motivasjonen hos elevene og gir en 
morsommere og interesann innlæringsmetode. Programmet krever ingen datakunnskap. 
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MekMål 
 
Praktiske måleøvninger med data som hjelp. 
 
I nye MekMål får elevene øve måling med datamaskinen som instruktør. MekMål er det andre 
programmet i MicroTech serien av programvare for måleteknikk der eleven får instruksjoner 
med praktiske måleøvninger på såkalte måleplater. Med programmet medfølger også en 
øvningseditor der lærer og veileder kan skape egne øvinger på en rask og lettvint måte. Når 
eleven måler opp en detalj og angir alle måleverdiene i MekMål så retter programmet 
automatisk øvingene og forteller eleven om han har bestått eller ikke og resultatet lagres i den 
felles databasen (se ElevData). Læreren kan via nettverket holde oversikt over elevens 
fremgang/uvikling. Alt med en og samme datamaskin!  
 
 
 
 
 
 



13 

 © 2006 MicroTech Systemutveckling AB Sweden   

 
 
StudentData 
 
ElevData holder rede på og administrerer dine elevers resultater.  
 
Med ElevData får du total oversikt over dine elevers fremskritt. Du legger opp dine klasser og 
elever og siden registreres resultatene automatisk når en elev gjør en prøve eller en øving i 
noen av programmene. Du ser datoen når eleven gjorde prøven/øvingen i noen av 
programmene samt antall rett av antall mulige, om resultetet er godkjent mm. Du kan også 
studere nøyere hvert enkelt svar eleven har avgitt, (se bildet nedenfor). Om eleven har gjort en 
tekstprøve fra f. eks. en bok, kan man gå inn å registrere resultatet manuelt i ElevData. På 
denne måten får du alle dine elevers resultat oversiktlig samlet på ett sted.  
Du kan også anvende programmet Prøv-It! for der å legge inn dine tekstprøver i dataen og få 
resultatet automatisk lagret i ElevData. ElevData arbeider med en felles database som nåes via 
nettverket slik at eleven kan logge inn fra en valgfri arbeidsstasjon og utføre prøver og øvinger. 
Resultatet lagres da alltid på samme måte. For en skole eller bedrift innebærer ElevData en 
reduksjon i arbeide med å administrere og holde rede på elever og deres resultat, og 
karaktersettingen blir enklere. Det finnes til eksempel også en funksjon i ElevData som forteller 
hvor mye tid en elev tilbringer ved et spesifikk program. På dette vis kan man bedømme 
elevens engasjement i emnet. 
 
ElevData er kostnadsfri og inngår når du bestiller ett program eller en demo-CD fra MicroTech. 
 
Nye versjoner er utviklet i MFC og DAO og arbeider med en Microsoft Jet-database (mdb) eller 
en ordbc database, f.eks. MSDE eller SQL Server.  
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Prøv-It! 
 

• Skape egne prøver med tekst, bilder, filmer og lyd som svaralternativ.  

• Retter og lagrer automatiskt resultatet på nettverket eller den lokala datamaskinen.  

• Administrerer og holder orden på alle dine prøver og elevresultater. 

 
Introduksjon. 
Prøv-It! består av to deler, en lærerdel og en elevdel. I lærerdelen kan læreren holde rede på, 
skape og redigere de elektroniske prøver. I elevdelen kjører elevene prøven. Prøven rettes 
automatisk og alle resultatene lagres i elevdatabasen (se ElevData for mer informsjon). 

  

 
 
Lærerdel 
 
Her legger du opp dine prøver med hjelp av prøveeditoren. Du kan lage prøver med alt fra enkle 
tekstspørsmål til spørsmål som har lyd, bilder og filmer (AVI) som svaralternativ. Bare skriv inn 
spørsmål og ”dra og slipp” bildet/lyden/film-filen til svaralternativrutene, og dine spørsmål er 
klare! Prøven dukker automatisk opp i elevenes prøve-meny og all retting og lagring av 
elevresultatetet skjer automatisk. Enklere kan det ikke bli! 
 
 
Elevdel 
 
Prøvens spørsmål og svar vises i MicroTechs "prøveautomat". Der klikker eleven på knappen 
for de svarsalternativer han/hun anser å være det rette. For å starte en prøve velger eleven et 
emne og en prøve etter hva læreren har planlagt og hvordan han har lagt opp prøven i 
lærerdelen.  
 
 
Prøver i papirformat 
 
I lærerdelen kan du også skrive ut prøver i papirformat til dine elever. Disse kan anvendes når 
prøven skal gjøres på konvensjonelt vis eller når tilgang til datamaskiner savnes. Prøv-It! skriver 
ut både prøve och fasit for å lette rettingen. Hver gang du skriver ut en prøve, kommer både 
spørsmål og svaralternativ i blandet ordning (om du vil) for å hindre fusk.  
 
Installasjon av Prøv-It og ElevData er gjort på noen få minutter. Ved installasjon i nettverk 
(anbefales) så skal personen som har ansvaret med for nettverkrettigheter være forespurt. 
Elevmaskinene skal ha leserrettigheter til prøvekatalogen og lærerens datamaskin skal ha fulle 
rettigheter. 
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Some of MicroTechs customers 
 

 
Volvo's operations are focused on the automotive industry. The aim is to 
further develop the company's advanced position in the passenger car field 
and to strengthen Volvo's standing as a world-leading manufacturer of 
trucks, buses, construction equipment, power systems for marine and 
commercial use, and aircraft engines. Volvo uses CamModul both for 
training of new cnc operators and in the production.  
 
 
Scanias ambition is to develop, design and build heavy vehicles which are 
the best that money can buy, giving their customers the best overall 
operational economy. Catering for the world's most demanding customers 
has made Scania one of the worlds leading manufacturers of heavy trucks, 
buses and engines. Scania uses CamModul both for training of new cnc 
operators and in the production.  
 
 
Steel is by far the most widely used construction material in the world.The 
modern community is built using steel. Steel is found everywhere in our 
homes. SSAB (Swedish Steel AB) have successfully adapted their 
production to the demands of the market. Working closely with their 
customers, SSAB have invested large resources in developing steels for 
new areas of use. SSAB use CamModul in their production.  
 
 
Lernia AB are today the leading company within professional education in 
Sweden. The company is represented in 70 places in Sweden. CamModul 
is used at most of these places for the education of cnc operators.  
 
 
 
 
 
Metso Paper (earlier: Sunds Defibrator Group develops), manufactures, 
markets and supports equipment and process technologies for the global 
fiber processing industry. The company is the only supplier in the world able 
to deliver complete fiber lines for chemical and mechanical pulping, stock 
preparation and recycled fiber, and process technologies and equipment for 
panel board production. They use CamModul in their production.  
 
 
SAAB manufactures cars, civil and military aircraft  to name a few products. 
SAAB uses CamModul for manufacturing car engine parts.  
 
 
 
 
The SKF Group is an international industrial corporation of AB SKF, 
Sweden, founded in 1907. Operating in some 130 countries, SKF is world 
leader in the rolling bearing business. Bearings, seals and specialsteels are 
SKF's main product areas. They use CamModul in their training of new cnc 
operators.  
 
 
 
Bergslagsskolan in Karlskoga is a typical Swedish high school. The school 
provides education for NC-machines, programming, CAD CAM and flexible 
manufacturing systems. There are approximately 60 high schools like this in 
Sweden that use CamModul. 
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Interesseskjema: 
 
Om du ønsker ytterligere informasjon angående  programvarene, kontakte du vår partner  
Dalen Enterprises Undervisningsteknikk i Ski ved å faxe eller maile dette formularet til:    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Besøk gjerne vår hjemmeside der du finner ytterligere informasjon om våre produkter.  
 
 
 
 
 
Kontakt meg! Jeg er intressert i følgende opplæingsprogram: 
 
 CamModul/  TekstFresning  IsoIntro  IsoKurs  Cnc-maskiner 
 CncSimulator        for opplæring 
          
  MåleKurs  MekMål  Prøv-It!  Samtlige    
                  produkter intresserer meg!  
 
 
 
Navn: .…………………………………………………………………….………………………… 
 
Bedrift/skole: .……………………………………………………………………………………… 
 
Adresse: …………………………….……… Postadresse: ……………..……..…………………… 
 
Telefon: …………………… Fax: …………...……… E-post: ………………..…..……………… 
 
 
 
 

Besök gärna www.microtech.se 
 
MicroTech Systemutveckling AB                                                                                                                            Tel +46 8 550 674 00 
Box 4013                                                                                                                       Fax +46 8 550 111 65 
151 04 Södertälje Sverige                                      www.microtech.se 
 
 

 
Undervisningsteknikk 
         Læremidler 
       www.de.no 
 
DE Undervisningsteknikk 
Ødergårdssvingen 7 
1405 Langhus - Norge 
Ring oss : 64 86 69 03 
              90 07 69 29 
Send faks:  64 86 92 99 
Send mail : info@de.no 
 


