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AEC Utbildning

Alla tjänar på en bra utbildning
Utbildning är en investering i personalen och företaget, därför är det viktigt för oss på AEC att leverera utbildning 
av högsta kvalitet. 

AEC levererar en helhet gällande ditt företags behov av utbildning. Vi erbjuder både schemalagda kurser och kurser 
som är anpassade efter ditt företags behov. Hos oss lär du dig grunden i enskilda program och höjer sedan din kom- 
petens en extra nivå genom att gå någon av våra kurser i specialiserad tillämpning eller metodik. Oavsett vad du 
väljer så kan du känna dig trygg med att få en utbildning på marknadsledande nivå.

SCHEMALAGDA KURSER
Våra schemalagda grundkurser har fasta 
kursplaner med tre till sex deltagare för att 
erbjuda tillräcklig tid och bästa hjälp till en 
låg kostnad.  Varje deltagare har en egen 
arbetsstation med de senaste programver-
sionerna installerade och teori blandas med 
övningar för bästa inlärning. På vår hemsida 
kan du läsa våra kursbeskrivningar. Där hittar 
du även extrainsatta kurstillfällen

FLEXIBILITET
Fler kunder väljer att anpassa våra kurser 
efter sina behov. Ofta handlar det om att 
effektivisera och utbildas i de avsnitt och 
funktioner som man verkligen använder i sitt 
dagliga arbete. Skall ni t.ex. starta projek-
teringen av ett ny byggnad är det populärt 
att kombinera lärarledd undervisning med 
praktiskt projektstöd på plats i er IT-miljö. 
Kursen anpassas då till det aktuella projektet 

och skapar mycket goda förutsättningar 
för ett lyckat resultat. Vi håller även enskild 
undervisning på timbasis. Hör av er till oss 
med era önskemål så diskuterar vi fram ett 
passande upplägg.

Ibland fungerar det bättre ekonomiskt och 
tidsmässigt om vi håller utbildningen hos er. 
Ni väljer själva om ni vill använda era egna 
datorer eller våra bärbara kursdatorer.  Vi 
har också möjlighet att hålla hela eller delar 
av kurs via internet.

LEVANDE KURSUTBUD 
Vi försöker tillgodose det behov som finns 
hos våra kunder genom att ständigt utveckla 
och justera befintligt kursutbud. Hittar du 
inte den kurs du är ute efter så tveka inte 
att höra av dig till oss. Vi är alltid öppna för 
nya uppslag.

HÅLL DIG UPPDATERAD
Har ni uppdaterat er programvara men 
inte er själva? Vi erbjuder olika alternativ 
beroende på hur er organisation och ert 
behov ser ut. 

Välj och kombinera bland följande program;

• REVIT 2017 - AUTOCAD + LT 2017  
- AUTOCAD ARCHITECTURE 2017.

• FEBDOK 6.0 - AEC PLUS - CADIUM.

Kontakta oss för att diskutera  
ett passande upplägg!

Håll utkik efter fler kurser och aktuella  
datum på vår hemsida www.aec/utbildning

utbildning@aec.se  |  010-850 20 30  |  www.aec.se

”Vi har varit väldigt nöjda med AECs 
flexibla utbildningsinsats hos oss.  
Från lärare till datorer kursmaterial till  
er uppföljning och snabba service.”

LINNEA LARSSON,  
KOMPETENSANSVARIG PÅ TENGBOM



REVIT

Revit Up to date 
Uppdateringskurs halvdag/heldag
Solna/Göteborg/Växjö vid anmälan
 från 2 950 kr

Revit LT – för arkitekter
Grundkurs 2 dagar
Göteborg 13-14 sept
Göteborg  21-22 okt
Solna  16-17 aug
Solna 3-4 okt
Solna 1-2 dec
Malmö  18-19 okt
Växjö  1-2 sept
Växjö 22-23 nov
 9 000 kr

Revit Architecture
Grundkurs  3 dagar
Göteborg   13-14 + 20 sept
Göteborg  21-22 + 28 nov
Solna  16-17 + 23 aug  
Solna   3-4 + 10 okt  
Solna   1-2 + 8 dec  
Malmö  18-20 okt
Växjö   1-2 + 8 sept  
 Växjö   22-23 + 29 nov
 11 500 kr

Revit Architecture – Fortsättning
Fördjupningskurs 2 dagar
Solna 2 26-27 sept
GBG/ Växjö/Malmö vid anmälan
 9 000 kr

Revit LT – För konstruktörer
Grundkurs 2 dagar
Göteborg   28-29 aug  
Göteborg   9-10 okt  
Solna   25-26 aug  
Solna   17-18 okt  
Växjö  5-6 okt
 9 000 kr

Revit Structure 
Grundkurs 3 dagar
Göteborg   28-29 aug+1 sept  
Göteborg   9-11 okt  
Solna   25-26 aug+1 sept  
Solna   17-18+24 okt  
Växjö   5-6+12 okt  
 11 500 kr

Revit Structure – Brokonstruktion
Fördjupningskurs  1 dag
GBG/Solna/Växjö/Malmö  vid anmälan
 5 000 kr

Revit MEP - El 
Grundkurs  2 dagar
Göteborg   6-7 sept  
Solna  29-30 aug
Växjö/Malmö  vid anmälan
 9 000 kr

Revit MEP - VVS
Grundkurs  2 dagar
Göteborg  11-12 okt
Solna 5-6 sept 
Växjö/Malmö    vid anmälan 
 8 000 kr

Revit – Parameterstyrda objekt
Fördjupningskurs 1 ½ dag
GBG/Solna/ Växjö/Malmö vid anmälan
 8 000kr

Revit – för modellansvarig 
Fördjupningskurs  1 dag
Solna 15-sep  
Göteborg   25-aug  
Växjö   27-sep  
 5 500 kr

Koordinater – Revit och AutoCAD 
Fördjupningskurs   halvdag
GBG/Solna/Växjö/Malmö  vid anmälan
 2 950 kr

AUTOCAD

AutoCAD Up to date
Uppdateringkurs halvdag/heldag
Solna/Göteborg/Växjö vid anmälan
 Från 2 950 kr

AutoCAD + LT
Grundkurs  3 dagar
Göteborg  6-7+13 okt
Solna  15-17 aug
Solna  7-8+14 nov 
Växjö 21-22+28 sept
Malmö  vid anmälan
 11 500 kr

AutoCAD Architecture
Grundkurs 2 dagar
Göteborg   11-12 okt  
Solna   29-30 nov  
Växjö/Malmö  vid anmälan
 9 000 kr

AutoCAD – MAP 3D 
Grundkurs 1 dag
Solna/Göteborg/Växjö vid anmälan
 5 000 kr

AutoCAD – Civil 3D 
Grundkurs 2 dagar
Solna  25-26 okt
 9 000 kr

AutoCAD MEP/EL  
Grundkurs  2 dagar
Solna  26-27 okt
Kristianstad    21-22 sept  
Göteborg/Växjö/Malmö  vid anmälan
 9 000 kr

AutoCAD MEP/EL  
Fördjupningskurs 1 dag
Solna   12 dec
Göteborg/Växjö/Malmö  vid anmälan
 5 000 kr

AutoCAD MEP/VVS 
Grundkurs 2 dagar
Solna  18-19 aug 
Göteborg 3-4 okt
Växjö/Malmö  vid anmälan
 9 000 kr

AutoCAD MEP/VVS 
Fördjupningskurs 1 dag
Solna  10 nov
Göteborg/Växjö/Malmö  vid anmälan
 5 000 kr

SAMORDNING

Navisworks Manage
Grundkurs 1 dag
Solna   14-okt  
Göteborg   1-sep  
Växjö   8-nov  
 5 000 kr

VISUALISERING

3D Studio Max
Grundkurs 2 dagar
Göteborg   26-27 okt  
Solna   28-29 sept  
Växjö/Malmö  vid anmälan
 9 000 kr

FEBDOK

Grundkurs 1 dag
Göteborg   8-sep  
Göteborg   24-nov  
Solna   22-aug  
Solna   25-okt  
Malmö   8-nov  
Luleå   11-okt  
 5 000 kr

Fördjupningskurs 1 dag
Solna   16-sep  
Göteborg   1-dec  
 5 000 kr

CERTIFIERINGAR

Autodesk Certified Professional 
Certifieringsprov  2 tim
Samtliga Autodeskprogram 
Mer info gällande aktuella certifieringar och 
certifieringsdatum hittar du på vår hemsida.
 2 900 kr

AEC Kursutbud
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Jonas Lennartsson
AutoCAD 
Revit
- Architecture
- Revit för VICO 
- MEP
Navisworks

Bengt Magnusson
AutoCAD
- Architecture
- Strucural detailing
- Civil 3D
- Map 3D
- Raster Design

Patrik Lundqvist
AUTOCAD 
-Architecture-MEP
Revit
-Architecture
-Structure
-MEP
Navisworks 

Michael Eriksson
FEBDOK
Utbildning och support

Zanyar Kadir
AutoCAD
Navisworks
Revit
- Architecture
- Structure
- MEP

Kristofer Martell 
AutoCAD 
Revit
- Architecture
- Structrue
- MEP

Robert Åkesson
AutoCAD
Revit 
- Architecture
- Structure

Maria Runesson
AutoCAD 
- Architecture
Revit
- Architecture
- Structure
Navisworks
Showcase

Jim Persson-Melin
3D Studio Max 

Pernilla Oja
AutoCAD 
- Architecture
Revit
- Architecture
- Structure

Utbildning med kvalitet
AEC är ett Autodesk Authorized Training Center, vilket betyder att våra lärare 
och lokaler har genomgått certifieringar för att uppfylla hårda krav för att utbilda i 
Autodesks produkter.  Vi har lång erfarenhet och bred kompetens såväl som spets-
kompetens inom våra kärnområden arkitektur, projektering och konstruktion. 

Våra instruktörer

AEC Utbildning ANMÄLAN  
Anmälan till schemalagda kurser 
görs via telefon eller formulär 
på vår hemsida. Du får först en 
bekräftelse på din anmälan och ca 
en vecka innan kursstart skick-
ar vi en kallelse. Vid intresse av 
företagsanpassad kurs kontakta 
oss via e-post eller telefon med 
önskemål.

AVBOKNING
Avbokningar som sker senare än 
en vecka före kursstart kommer 
att debiteras med full kursavgift. 
Ni har möjlighet att överlåta er 
plats till någon annan i samma 
företag.

BETALNING
Samtliga priser är angivna exklusi-
ve moms. I schemalagda heldags-
utbildningar ingår lunch, kaffe/fika 
och utbildningsmaterial. Kurserna 
faktureras vid påbörjad utbildning. 
Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

SAMARBETSPARTNER
Vi erbjuder tillsammans med 
Vianova Systems Sweden , vår 
partner inom Infrastruktur, ett 
komplett kursutbud inriktad mot 
projektörer, planerare, arkitekter 
och konstruktörer. För mer infor-
mation om kurser i AutoCAD 
Civil 3D,  Novapoint och Auto-
turn besök www.vianova.se

KONTAKTA OSS 
E-post: utbildning@aec.se
Telefon: 010-850 20 30

Mer information om  
kurser, projektstöd och  
AEC Support hittar du på 
www.aec.se


