
EN SVENSK 
BRANSCHANPASSNING FÖR REVIT

AEC PLUS för REVIT är en del av AEC Collection för 
Autodesks AutoCAD- och Revit-plattformar. 
AEC PLUS är specifikt utvecklat för svensk byggindustri- 
för BIM-modellering i Revit och leverans med hög kvalitet.
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AEC PLUS FÖR REVIT

Tilläggsprogrammet AEC PLUS är specifikt utvecklat för svensk byggindustri och BIM-modellering 
i Revit.

AEC PLUS automatiserar och förenklar funktioner i Revit, innehåller ett stort familjebibliotek och 
allt du behöver för att leverera enligt svensk standard.

AUTOMATISERADE OCH FÖRENKLADE FUNKTIONER I REVIT

I AEC PLUS har vi satsat på att utveckla funktioner som effektiviserar vanliga arbetsmoment i Revit, 
se nedan för ett urval. 

• Generera dörr- & fönsteruppställningar – Generera automatiskt uppställningar för dörrar och fönster.    

• Överför projektobjekt –  Välj enskilda objekt, systemfamiljer, mallfil etc som du vill överföra mellan projekt.

• Familjeutforskaren – Sök, hitta och ladda in familjer enkelt.

• AEC Filter – Markera i urvalslista och hitta snabbt objekt.

• Datahanteraren – Hjälper dig att hantera parametrar för projektet samt att export och importera till Excel.

• Generera golv – Skapa automatiskt golv baserat på de rum du har i din modell.

• Hängningsriktning – Applicera slagningsindikation för dina dörrar och fönster.

• Export – Exportera förteckningar, uppställningar och rumsbeskrivningar direkt från Revit till Word och Excel.

• Länkhanteraren – Administrera och få översikt över dina dwg-länkar med Länkhanteraren.

• Areafunktioner – Generera BRA- och NTA-areor baserat baserade på din BIM-modell.

• Generera ritningar – Generera ritningar med korrekt placering av vyer och anpassad namngivning.

RevitPLUS

Generera dörr- och fönsteruppställningar automatiskt i AEC PLUS. 
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FÖRDEFINIERADE MALLFILER ENLIGT SVENSK STANDARD

Med hjälp av AEC PLUS Mallfiler kan du enkelt anpassa stämplar och göra företagsspecifika justeringar.

I mallfilen finner du bland annat:

• Familjer anpassade till svensk standard – måttsättningsstilar, textstilar, bjälklagsdefinitioner, linjetyper och 
skrafferingsmönster samt disciplinspecifika listor och förteckningar.

• Mallfiler för ombyggnad – 4D, exempelvis befintligt/nytt/rives. 
• Fördefinierade visningslägen – direkt och speglad projektion för planer, olika detaljeringsgrader och presentation 

enligt svensk standard. 

FÖR ARKITEKTER

För arkitekter innehåller AEC PLUS ett mycket stort urval av familjer för exempelvis dörrar, fönster, trappor, designmöbler, 
specifik sjukhusinredning mm. Alla familjer är anpassade för att fungera i stora projekt. 

Dessutom är alla SIS-objekt inkluderade, vilket betyder 
att AEC PLUS har samtliga standardiserade objekt i sitt 
familjebibliotek med allt från färdiga typrum, kök och 
badrum till fristående komponenter som badkar, soffa och 
klädförvaring.

Vi har även ett materialbibliotek med hundratals olika 
material för att underlätta visualisering och mängdning. 
I AEC PLUS Mallfiler finns fördefinierade förteckningar just 
för dig som arkitekt.
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Exempel på Lammhults möbler i AEC PLUS.

AEC PLUS innehåller samtliga definierade SIS-objekt. 
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AEC PLUS är ett produktpaket som består av smarta 
tilläggsprogram för Autodesks programvaror för 
byggnation och infrastruktur. Gemensamt för alla AEC 
PLUS-program är att de tillför mängder av innehåll som 
gör det enkelt att leverera med hög kvalitet enligt svensk 
standard och samtidigt spara mängder med tid. AEC har 
över 30 års erfarenhet av byggbranschen.    Vi använder 
problemställningar från egna och kunders projekt för att 
utveckla programvaror som optimerar arbetsflödet och 
underlättar i vardagen. 

Exempel på stålkonstruktion i AEC PLUS. 

Exempel på elobjekt i AEC PLUS.

FÖR VVS-/ELPROJEKTÖRER

I AEC PLUS familjebibliotek finns el- och vvs-objekt med litteran, som till exempel armaturer, strömställare, uttag, ventila-
tionsdon, radiatorer och mycket mer. Objekten är fullmatade med användbar information och egenskaper som t ex spän-
ning och energiförbrukning på lysrörsarmaturer.

I AEC PLUS Mallfiler finns självklart fördefinierade förteckningar för el- och vvs-projektörer. Det finns även specifika el- 
och vvs-inställningar som vyer, anpassade rör- och kanaldimensioner mm.
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FÖR KONSTRUKTÖRER

För konstruktörer innehåller AEC PLUS familjer för både 3D/BIM-modellering och 2D-
detaljering för ritning. Här finns allt ifrån stålprofiler, ingjutningsgods och prefabricerade 
element till 2D-symboler och intelligenta litteran. Familjerna är parametriska, vilket innebär 
att man enkelt kan modifiera och skapa nya typer.

                     I AEC PLUS Mallfiler finns fördefinierade förteckningar för dig som 
                               konstruktör, t ex pålförteckning, stålspecifikation mm.
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