
KVALITETSSÄKRAD INFORMATION 
MELLAN SYSTEM

AEC PLUS INFRA automatiserar leveranser mellan 
fil- och dokumenthanteringssystem och ger full kontroll på 
metadata och versioner. 

AEC PLUS INFRA agerar som en informationsbärare för att förmedla 
data och filer mellan olika system. Med hjälp av API’er och plug-ins till de 
främsta programmen på marknaden, kan du enkelt integrera dina 
applikationer för att kvalitetssäkra projektet och verksamhetens data.
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PLUS INFRA

FAKTA 

API stöd
• BIM360 Sync
• BIM360 Forge
• ProjectWise
• Vault
• File Explorer
• Sharepoint Alfa 

Plug-ins
• AutoCad
• Microstation
• Navisworks
• Navigator
• ProjectWise
• MS Office
• Revit Beta

Leveransunderlag
• Chaos
• Webbforum

Filstöd
• DWG
• DGN
• IFC
• PDF
• XML
• TXT
• DOC
• XLSX



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. 

PLUS INFRA
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FLEXIBLA EXPORTMÖJLIGHETER

I större infrastrukturprojekt är det vanligt att beställaren 
har som krav att leverans sker till ett visst dokument-
hanteringssystem. Många system har begränsningar gällande 
exportmöjligheter, men med AEC PLUS INFRA som ett 
tillägg till det egna systemet får du möjlighet att exportera 
till de största dokumenthanteringssystem på marknaden. 
Det finns även stora anpassningsmöjligheter för specifika 
exportbehov. 

Genom mycket flexibla exportmöjligheter, detaljerad 
kvalitetssäkring och automatiserade funktioner för 
tidskrävande moment är AEC PLUS INFRA ett kraftfullt 
komplement till dokumenthanteringssystem såsom Chaos 
(inkl styrfiler för CAD) och webbforum. 

Oftast har beställaren även en specificerad standard för 
ritningsförteckningar och modellfilsförteckningar. För detta 
ändamål finns det möjlighet att spara åtskilligt med tid 
genom att använda AEC PLUS INFRAs automatiserade 
funktioner.

DETALJERAD KVALITETSSÄKRING

AEC PLUS Infra har djupgående kontrollfunktionalitet för 
att enkelt och snabbt säkerställa en korrekt leverans.

Savoir är AECs webbtjänst för lagring av data och regelverk 
inom projektet. Savoir kvalitetssäkrar regelverk, namnstan-
darder och lagerstrukturer etc inom ett specifikt projekt. 
Tillsammans med Savoir bildar AEC PLUS INFRA en 
kraftfull lösning för att effektivisera den dagliga 
projekteringen.


