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EXAPT tuotteista potkua digivalmistukseen 

Missä muualla talouden elvytyspaketti palvelee paremmin kuin teollisuudessa?   

Me Titakossa puhumme konepajateollisuuden digitaalisista prosessivirroista. Jo 

useiden viikkojen ajan myös suurimmat kriitikot ovat vakuuttuneet siitä, että 

digitalisointi on tärkeä osa nykyisen kilpailuedun säilyttämistä sekä edistämistä.  

 

                                  EXAPT TUOTEPAKETIT 

 

 

Olemme koonneet houkuttelevia hyötypaketteja 

ohjelmistoratkaisuillemme  tukeaksemme sinua aktiivisesti digitalisoinnin alalla. 

Saat seuraavat tuotepaketit uusille tilauksille ajanjaksolla 1.7. - 31.12.2020:  

 

 

EXAPTcam 

 

 

EXAPTplus PROFESSIONAL -lisenssipaketin saat EXAPTplus ADVANCED -

lisenssipaketin hinnalla. 

Mukana tulee myös 2 revolveri- / 2 karakoneen ohjelmointi 

                                                                                             

http://uudet.titako.fi/data/documents/TitakoInfo_2020_8_EXAPT_Etupaketti-2020_12_31_FIN.pdf
http://uudet.titako.fi/data/documents/TitakoInfo_2020_8_EXAPT_Etupaketti-2020_12_31_FIN.pdf
http://www.titako.fi/
http://expressinfo.exapt.de/c/48962154/bc233ac11b4d-1ffogki


Hintaetu n. 30% 
 

 
 

 

 

EXAPTsolid PROFESSIONAL -lisenssipaketin saat EXAPTsolid ADVANCED -

lisenssipaketin hinnalla. 

Mukana tulee myös: 

- 2 revolveri- / 2 karakoneen ohjelmointi 

- Multi-X paketti 5-akseliseen samanaikaiseen koneistukseen 

                                                                                            

Hintaetu 30% 
 

 
 

 

 

PÄIVITTÄMINEN EXAPTplussasta  EXAPTsolidiin 

Muuta 2.5D EXAPTcam -järjestelmäsi täysipainoiseksi 3D EXAPTcam -

järjestelmäksi. 

                                                                                             

Hintaetu 30%. 
 

 
 

 

 

EXAPT  työstökonemallit 

Jokaisesta konemallista saat EXAPT turvasarjan nykyisin käytössäsi oleviin 

EXAPTplus- tai EXAPTsolid - lisensseihin ilmaiseksi. 

 

Turvasarja sisältää: 

    - Koneen työtilan valvonnan 

    - Koneen kinemaattisen simuloinnin 

    - Liikkeiden maksimirajojen valvonnan 

                                                                                             

Hintaetu 100% 
 

 
 

 
 

EXAPTcontrol  

 



 

Kaikilla uusilla EXAPTcontrol-, EXAPTdnc- ja EXAPTtlm-lisenssitilauksilla saat 

maksutta viisi lisenssiä verstastason EXAPTsmartcontrol web-

asiakasohjelmaan. Se on paras linkki digitaaliseen viestintään työn 

valmistelun, CAM-ohjelmoinnin, esiasetuksen, varaston ja verstaskerroksen 

välillä. 

 

Hintaetu 100% 
 

 
 

 

 

Kaikki yllä oleva erityisehdot perustuvat tällä hetkellä voimassa oleviin EXAPT - listahintoihin ja ovat 

voimassa vain määritetyn tarjouskauden aikana. Takautuva hyvitys aikaisemmista tilauksista ei ole 

mahdollista. Ehdot koskevat vain EXAPT ohjelmistolisenssejä.  
 

 
 

 

 

RAJOITETUT BUDJETIT 

Olet löytänyt oikean EXAPT-tuotepaketin ja haluaisit tehdä CAM-

ohjelmoinnistasi entistä tehokkaampaa, hyötyä optimaalisista 

valmistusprosesseista ja digitalisoida verstastasi, mutta nykyinen 

budjettitilanne on esteenä? 

 

Meillä on mielenkiintoinen vaihtoehto, joka voi auttaa sinua mahdollisimman 

nopeasti: 
 

 

                                      EXAPT Leasing 

 

 

Meillä voit käyttää kaikkia ohjelmistoratkaisuja EXAPT tuotteistosta vuokraamalla 

niitä kiinteällä hinnalla ja vuokra-ajalla. Näin on myös mahdollista kattaa jopa 50% 

tuotteen käyttöön liittyvistä palveluista. Tällä tavoin voit saada hyötyä EXAPT-

ratkaisujen ja tuotepakettien eduista lyhyellä käyttöönottoajalla rajoitetusta budjetista 

huolimatta. 

 

http://uudet.titako.fi/palvelut-tuotteet/cad-cam/
http://uudet.titako.fi/palvelut-tuotteet/cad-cam/


 

HYÖDYT LYHYESTI 

 

• Suojaa maksuvalmiuttasi 

• Jättää omavaraisuusasteen sellaiseksi kuin se on 

• Optimoi kassavirran 

• Lisää suunnitteluturvallisuutta 

• On verovähennyskelpoinen 

• On neutraali taseessa 

• Mahdollistaa säännölliset tekniset innovaatiot 

• Tuo joustavuutta suunniteltuihin budjetteihin 

• Mahdollistaa tuotteisiin liittyvien palveluiden jälleenrahoituksen 

 
 

 

Ota yhteyttä: 

 

Puhelin: 0400999059  

S-posti: tapio.saarinen@titako.fi: 
 

  

Odotamme yhteydenottoasi! 

Teidän Titako ryhmänne. 

 

 

 

  
Kontakti  ·  Tietosuoja  

 

Titako Oy 

mailto:tapio.saarinen@titako.fi?subject=EXAPT%20erikoistarjous
mailto:tapio.saarinen@titako.fi?subject=EXAPT%20erikoistarjous
http://uudet.titako.fi/data/documents/Tietosuojaseloste_2020.pdf
mailto:tapio.saarinen@titako.fi?subject=EXAPT%20erikoistarjous
https://www.facebook.com/titakofin/?ref=py_c
https://www.linkedin.com/company/titako-oy/?viewAsMember=true


Vehnämyllynkatu 6 

33560 TAMPERE 

Puh: 0400 999059 

www.titako.fi 
 

Tietosuojaselosteemme löydät täältä. 
 

 
Jos haluat poistaa itsesi lähetyslistaltamme laita pyyntö sähköpostiini: tapio.saarinen@titako.fi.  
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