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Nyheter i AEC PLUS för Revit 2019 
 

 

Generera dörr- och fönsteruppställningar 
Låt funktionen skapa och hålla reda på dina 
dörr- och fönsteruppställningar. 

Att skapa vyer och måttsätta alla dina olika typer av 
dörrar och fönster för att sedan placera dessa på 
ritning är ett tidskrävande arbete. Funktionen 
Generera dörr- och fönsteruppställningar gör allt 
detta åt dig. Dessutom hjälper funktionen dig att 
hålla koll på vilka objekt som finns med på 
uppställningsritning och vilka som eventuellt saknas. 
Bestäm själv vilken information som ska läsas ut 
genom att anpassa e-postlistor efter behov.  

   

 

Överför projektobjekt 
Hämta, synka objekt och inställningar mellan 
olika projekt. 

Systemfamiljer kan i dagsläget importeras till aktivt 
projekt med hjälp av Revits funktion ”Transfer 
Project Standards”. Överför projektobjekt är en 
vidareutveckling av denna funktionalitet där 
möjlighet att även överföra ”laddbara familjer” ges. 
Vid överföring ges möjlighet att använda aktivt 
projekt som original eller skriva över med de 
importerade objekten som original. Användare ges 
även en djupare nivå av valmöjlighet då enstaka 
typer inom en kategori kan överföras. 
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Generera ritningar från mall 
Skapa en mallritning för vyers position på 
ritning och låt nyskapade ritningar ärva dessa 
egenskaper. 

Att se till att vyer på ritning hamnar på 
samma position har aldrig varit enklare. 
Anpassa enkelt din mallritning genom att 
manuellt flytta och anpassa till önskat 
utseende och läge. Vid generering av nya 
framtida ritningar väljs denna ritning som 
mall och genererade ritningar ärver dess 
läge och position. 

 

Kopiera slipstexter 
Kopiera och återställ slipstexter för 
befintliga ritningar. 

Då slipstexter oftast appliceras i efterhand finns 
stort behov av att kopiera slipstexter till redan 
befintliga ritningar. Funktionen Kopiera 
slipstexter låter dig kopiera vyer av typen 
”Legends” mellan ritningar i projektet. Vid redan 
befintlig slipstext ges möjlighet att uppdatera/ 
återställa slipstexts position till ursprungligt 
läge. 

 

 

AEC PDF 
Med AEC PLUS installeras AECs egna PDF-skrivare 
 
För att skriva ut ritningar till PFD i Revit krävs att en 
extern pdf-skrivare installeras. Vid installation av AEC 
PLUS installeras AEC PDF vilket gör det möjligt att skriva 
ut till pdf-formatet.  
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Nya och uppdaterade familjer i AEC 
PLUS för Revit 2019 R2 
Ett stort antal nya familjer har lags till och 
mängder av befintliga familjer har förfinats 
ytterligare. 

 

o Dörrar 
▪ Uppdaterat utseende i elevation, 

Slagningssymbol. 
 

o Fönster 
▪ Uppdaterat utseende i elevation, 

Slagningssymbol. 
 

o SIS-Objekt 
▪ Komplettering av befintligt objektbibliotek 

till fullständigt objektbibliotek  
▪ Tänd-/släckbara tillgänglighetsmått 

 
 
 

o Startsida 
▪ Startsida med statistik över antal skapade 

ritningar och vyer samt automatisk info 
kring laddade länkar. 
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