
MagiCAD 
för Revit



”MagiCAD tillför funktioner som är viktiga 
komplement till Revit, som produktdatabasen, de 
smarta ritverktygen och de integrerade beräknings-
funktionerna. Alla de här funktionerna sparar tid. 
Produktdatabasen med lättillgängliga och upp-
daterade geometriska uppgifter och produktdata, de 
praktiska ritverktygen och beräkningsfunktionerna 
gör att modelleringsprocessen och samordningen av 
tjänster går snabbare. Sammantaget tror jag att vi har 
blivit med produktiva genom att använda MagiCAD.”
Karen Butler, BIM-ansvarig inom El och VVS, Pick Everard, Storbritannien



MagiCAD är det ledande BIM-programmet för El- och VVS-projektering i Europa 
och även en av de mest använda BIM-lösningarna i sitt slag i Europa och Kina. 

MagiCAD har ett gott renommé grundat på tusentals projekt världen över med 
fler än 20 000 licenser i bruk i fler än 50 länder.

I MagiCAD ingår Europas största BIM-bibliotek med över 
en miljon produkter från 200 ledande tillverkare världen 
över. Exakta dimensioner och omfattande tekniska 
data gör arbetet med El- och VVS-projektering enkelt. 
I MagiCAD har du tillgång till landspecifika standarder 
och programmet används av projektörer i såväl små som 
stora byggföretag.

MagiCAD finns för både Revit MEP och AutoCAD, vilket 
gör att El- och VVS-projekteringen går både snabbare 
och enklare samtidigt som tillförlitlighet, precision och 
kvalitet når nya nivåer.

MAGICAD FÖR REVIT ÄR EN KOMPLETT LÖSNING 
FÖR ALL EL- OCH VVS-PROJEKTERING
MagiCAD för Revit finns i fyra olika moduler:

• MagiCAD Ventilation
• MagiCAD Piping
• MagiCAD Sprinkler Designer
• MagiCAD Electrical

Norra Europas ledande BIM-program 
för El- & VVS-projektering
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När du använder MagiCAD i projekteringsarbetet har du allt 
du behöver även för de mest krävande BIM-projekten. Med en 
bra 3D BIM-modell av hela systemet har du en bättre och mer 
heltäckande utgångspunkt för arbetet än du har med 2D-ritningar. 
Med BIM kan du i förväg kontrollera om specifika verkliga 
produkter är lämpliga i den planerade installationen såväl rent 
tekniskt som utrymmes- och funktionsmässigt. I MagiCAD kan du 
bland annat göra noggranna beräkningar, kontrollera flöden och 
funktionssimuleringar, snabbt upptäcka om olika system krockar 
och enkelt samarbeta med projektdeltagare.

I FRAMKANT NÄR DET GÄLLER BIM
Med MagiCAD är modelleringen högautomatiserad, snabb och 
exakt. Det är enkelt att kontrollera modellen och simulera driften av 
olika system och du kan lita på att du får en korrekt bild. I MagiCAD 
kan du även göra noggranna beräkningar av alla funktioner och 
utrymmen i byggnaden med bara några få musklick. Med MagiCAD 
kan du skapa en fullständig och lätthanterlig informationsmodell 
som är en ovärderlig källa till information under byggnadens hela 
livscykel, från idékonceptet till byggnation och installation av 
byggnadens El- och VVS-system och vidare till fastighetsskötsel 
och fastighetsunderhåll.

Maximera fördelarna 
med BIM i MagiCAD
Med MagiCAD kan olika lösningar för El- och 
VVS-system testas i modellform innan det 
konkreta byggarbetet inleds.



VERKLIGA PRODUKTER. Med MagiCAD projekterar 
du med verkliga produkter redan från början. När du 
behöver en ventil, radiator eller någon annan produkt 
kan du välja den från en av Europas största BIM-databas 
med 3D-produkter.

I MagiCAD har du direkt tillgång till över en miljon 
produkter från 200 ledande internationella tillverkare. 
Antalet ökar hela tiden i och med att nya produkter och 
tillverkare ständigt läggs till i databasen.

AUTOMATISERADE RITFUNKTIONER. Genom MagiCAD 
för Revit kan många tidsödande rutinuppgifter i 
projekteringsarbetet automatiseras såsom att skapa 
och justera standardanslutningar, korsande kanaler, 
nivåskillnader och många olika komplicerade anslutningar 
och justeringar såsom horisontella vinklar, rör mot radiator, 
rör mot blandare, excentriska reduktioner och liknande. 
Med MagiCAD kan du rita kanaler och rör direkt med en 
användardefinierad isoleringserie där isoleringsserien 
kan ändras efter behov.

BERÄKNINGAR. De tredimensionella produktmodellerna 
från databasen har de rätta måtten eftersom de, med stor
noggrannhet, är modellerade utifrån fysiska produkter. 
De innehåller även tekniska data som tillverkaren 

angett. Tryckfallsdata, ljudnivåer, värme-, kylkapacitet, 
energiförbrukning och andra uppgifter finns alltid med 
i modellen så du kan göra exakta beräkningar under 
projekteringsarbetets gång. Med MagiCAD i kombination 
med produktdatabasen får du en slutritning som 
innehåller all nödvändig information och fungerar som 
det är tänkt.

PRODUKTVAL. Det finns även ett flertal plugins för 
MagiCAD som kan underlätta valet av produkter. 
Plugins är särskilda program som kopplas till MagiCAD 
och innehåller de olika tillverkarnas produktvals-, 
konfigurations- och dimensioneringsverktyg. När du har 
valt en produkt kan den därefter importeras till MagiCAD 
med korrekt mått och tekniska data.

KOLLISIONSKONTROLL. MagiCAD fungerar integrerat 
med Revit MEPs funktioner för kollisionskontroll vilket 
gör att att kollisioner kan upptäckas och rättas till redan 
i ritningsstadiet. Entreprenörerna kan därmed lita på 
projektmodellen ute på bygget, vilket sparar tid och 
förbättrar kvaliteten. Kollisionskontrollen omfattar alla 
system för El och VVS. Du kan till och med kontrollera 
om det förekommer kollisioner mellan installationerna 
och byggnadskonstruktionen.

Kraftfulla projekterings-
möjligheter med MagiCAD



LOGISTIK. Att det är enkelt att ta fram en mängd-
förteckning har positiva effekter även på logistiken. Att 
arbeta med verkliga produkter gör att installationen går 
snabbare och blir mer kostnadseffektiv. Materialet kan 
skickas direkt till rätt del av byggnaden, till och med till 
rätt enskilt rum.

IFC-CERTIFIERING. MagiCAD uppfyller helt och hållet 
den senaste IFC-standarden. Alla som använder MagiCAD 
kan exportera projektmodeller i IFC-format där ritningar 
och tekniska data finns med.

DATASET. Med dataset kan viktiga detaljer i projektet 
bestämmas i förväg. Det går till exempel att ställa in 
förvalda produktmodeller, produktserier och vilka 
beräkningsmetoder som ska användas. Med dataset i 
MagiCAD blir även projektfilerna i Revit lättare eftersom 
all relevant information kan hämtas direkt från datasetet 
och överföras till Revit när det behövs.

“MagiCAD gör helt enkelt att projekteringen av 
inomhusklimatsystem i Revit går mycket snabbare. 
MagiCAD kompletterar Revit med automatiserade 
funktioner som i hög grad minskar tiden för många 
projekterings- och ritningsuppgifter såsom automatisk 
rördragning, röranslutning och möjligheten att med 
ett enda musklick lägga in färdiga och kompletta 
produktmodeller med produktdata i modellen.”
Volker Graf, Team Engineer på ATP architekten ingenieure i München, Tyskland 

Med MagiCAD nyttjar 
du Revits fulla potential
Genom MagiCAD för Revit fylls din ritning med 
produktdimensioner, lufthastigheter, tryckfall, ljudnivåer 
och annan information som behövs för ett bra arbetsflöde 
i BIM-processen.

Med all den här informationen till hands kan du göra 
korrekta beräkningar och lita på resultatet. Du vet 
redan i ritningsstadiet att konstruktionen fungerar 
som det är tänkt. Du får omedelbart information om 
huruvida produkten får plats där du vill installera 
den. Det som många ser som den främsta och mest 
kostnadsbesparande fördelen med MagiCAD är att 
byggentreprenörerna sedan kan installera systemen i 
enlighet med din ritning och dina specifikationer utan 
några ovälkomna överraskningar på byggplatsen.

DATABASER ISTÄLLET FÖR RITNINGAR
När du arbetar med Revit-teknik sparas all projektdata 
i en databas istället för i separata ritningar för varje 

enskilt våningsplan. Den här databasen är tillgänglig 
för alla deltagare i projektet: arkitekter, konstruk-
törer, El och VVS-projektörer, byggentreprenörer samt 
fastighetsskötare. 

Att ändringar kan göras i en gemensam projektmodell 
innebär att projektet alltid är uppdaterat och att projekt-
samordningen blir mycket snabbare och effektivare. Du 
kan ha alla projektdelar i en enda gemensam databas eller 
dela upp dem i olika databaser för byggnadskonstruktion, 
ventilation, värmesystem, el-installationer och så vidare. 

MagiCAD fungerar integrerat med Revit MEP. Om du vet 
hur man gör ritningar för El och VVS i Revit är det enkelt 
att komma igång med MagiCAD för Revit. Du kan även 
ta hjälp av vår utbildning och support som tillhandahålls 
av våra professionella medarbetare med lång erfarenhet 
inom El och VVS. 



MagiCAD Suite 
täcker allt

Om du redan använder MagiCAD för AutoCAD kommer du att 
känna igen dig i MagiCAD för Revit eftersom du då redan känner 
till många av funktionerna och produktmodelldatabaserna i 
MagiCAD. Med MagiCAD Suite får du två licenser i ett paket, en 
för MagiCAD för AutoCAD och en för MagiCAD för Revit. 

Med MagiCAD Suite har du allt du behöver för alla pågående och 
framtida VVS- och El-projekteringsarbeten och BIM-projekt. Du 
kan fortsätta att använda MagiCAD för AutoCAD så länge du vill. 
Med MagiCAD Suite kan du gå över till den nya tekniken i din egen 
takt, beroende på hur arbetsbelastningen ser ut och den teknik 
som krävs för just dina projekt.

Med MagiCAD Suite kan du börja nyttja 
fördelarna med Revit-baserad projektering.





MagiCAD Ventilation
MagiCAD Ventilation är en komplett BIM-lösning för beräkning 

och projektering av ventilationssystem. 

Egenskaper & funktioner

Att skapa ett hälsosamt inomhusklimat är en stor utmaning 
i moderna byggnader. Kraven på energisparande och 
luftkvalitet motsäger ibland varandra. Med MagiCAD 
kan du skapa den bästa möjliga ventilationslösningen 
för varje enskild byggnad med hjälp av många smarta 
funktioner som minskar mängden rutinarbete. 

Med de automatiserade ritverktygen i MagiCAD blir 
de mest komplicerade kanalanslutningarna enkla 
att utföra. I MagiCAD Ventilation finns även ett stort 
utbud av beräkningsfunktioner inbyggda, till exempel 
för flödessummering, dimensionering, balansering, 
ljudberäkningar och stycklistor. MagiCAD Ventilation 
integreras med Revit MEP.

Mångsidigt urval av rit- och redigeringsfunktioner 
så att du kan rita snabbt och enkelt

Byt mellan trådmodell, 2D och 3D 
på några sekunder

Möjlighet att välja mellan intelligenta 3D-produkter 
från Europas största BIM-bibliotek Dimensionering av kanaler/kanalsystem

Beräkning av tryckfall Möjlighet att ta fram mängdlistor

IFC-export med automatiserad export av flera IFC-filer 
i användardefinierade batcher Analys av flödesdata

Automatisk och manuell textning Snabb och enkel skalning av text

Funktioner för balansering av kanalsystem 
som baseras på användardefinierat tryckbehov, 

fläkttryck eller minimitryck
Möjlighet att ansluta plugins från tillverkare

Kontroll av kollision med 
installationer och byggnader

Balansering och visning av 
injusteringsvärden/spjällägen

Beräkning av ljudnivåer Visning av den dimensionerande flödesvägen

Lämpliga vy-mallar ingår i mallfilen

Möjlighet att skapa egna objektidentifierings 
strängar som användarkod, produktstorlek, 

löpnummer, rumskod eller liknande

BCF-verktyget hittar och zoomar automatiskt in ställen 
med kommentarer i Revit-projekt

Sektioner kan enkelt skapas och 
uppdateras automatiskt

Löpnummer på alla objekt för 
fullständig kontroll

Effektivare informationsutbyte i BIM-projekt 
med BCFzip-format 





MagiCAD Piping
MagiCAD Piping är en komplett BIM-lösning för ritning och 

beräkning av system för värme, kyla, luftkonditionering, tappvatten, avlopps-, 
sprinkler- och specialsystem. 

Egenskaper & funktioner

MagiCAD Piping innehåller en rad funktioner som gör 
att du sparar tid i projekteringsarbetet. Med MagiCAD 
behöver du inte rita varje rördel själv. I MagiCAD kan du 
koppla ihop radiatorer automatiskt och utföra avancerade 
dimensionerings- och balanseringsberäkningar med bara 

några få musklick. I MagiCAD kan du även välja lämpliga 
radiatorer för ditt projekt bland många tillverkares 
produktutbud. MagiCAD Piping integreras med Revit MEP.

Balansering och visning av 
injusterings- och KV-värden

Mångsidigt urval av rit- och redigeringsfunktioner 
så att du kan rita snabbt och enkelt

Byt mellan trådmodell, 2D och 3D 
på några sekunder

Möjlighet att välja mellan intelligenta 3D-produkter 
från Europas största BIM-bibliotek Dimensionering av rör

Beräkning av tryckfall 
(även med differenstryckventiler) Möjlighet att ta fram mängdlistor

IFC-export med automatiserad export av flera IFC-filer 
i användardefinierade batcher

Analys av flödesdata och visning av den 
dimensionerande flödesvägen

Automatisk och manuell textning Snabb och enkel skalning av text

Konstruktion av system för värme, kyla, tappvatten, 
avlopp, sprinkler med mera Möjlighet att ansluta plugins från tillverkare

Kontroll av kollision med installationer och byggnader
Möjlighet att skapa egna objektidentifierings 
strängar som användarkod, produktstorlek, 

löpnummer, rumskod eller liknande

Sektioner kan enkelt skapas och 
uppdateras automatiskt Lämpliga vy-mallar ingår i mallfilen

Effektivare informationsutbyte i BIM-projekt 
med BCFzip-format 

Möjlighet att skapa håltagningsunderlag och 
samordna sömlöst med byggnadsingenjören

Löpnummer på alla objekt för 
fullständig kontroll

Funktion för enkla radiatorval

BCF-verktyget hittar och zoomar automatiskt in ställen 
med kommentarer i Revit-projekt





MagiCAD Sprinkler Designer
I MagiCAD Sprinkler Designer kombineras kraftfulla ritverktyg med den intelligenta, 

inbyggda beräkningsmotorn för sprinklersystem. 

Egenskaper & funktioner

Med MagiCAD Sprinkler Designer kan du konstruera 
och beräkna standardiserade sprinklersystem snabbare, 
lättare och med bättre noggrannhet och kvalitet. 
MagiCAD Sprinkler Designer integreras helt och hållet 
med Revit MEP.

Med MagiCAD Sprinkler Designer kan du rita ett 
komplett sprinklersystem med sprinklerrör och sprinkler-

komponenter, installera sprinklerhuvuden, definiera 
sprinklerns täckningsyta och utföra hydrauliska beräk-
ningar på hela sprinklersystemet.

MagiCAD Sprinkler Designer följer det metriska systemet 
och alla relevanta sprinklerstandarder kan användas, till 
exempel BS 9251:2014, SS-EN 12845, NFPA 13 och CEA 
4001.

Rita enklare och snabbare samt beräkna 
sprinklersystemet Automatiska trådmodells-, 2D- och 3D-vyer

Valfri inställning av ritområden Anslutning av flera sprinklerhuvuden i systemet på en 
gång genom automatiserade funktioner

Beräkning av erforderligt systemtryck baserat på den 
del som hydrauliskt sett är längst bort

Beräkning av verklig flödesdensitet 
i respektive sprinklerhuvud

Automatisk identifiering av det 
svagaste sprinklerhuvudet

Beräkning av genomsnittligt flödesdensitet vid de 
fyra svagaste sprinklerhuvudena och automatisk 

identifiering av huvudena

Visning av både arbetspunkten på pumpkurvan och 
den teoretiska arbetspunkten på systemkurvan

Beräkningar även av system där brandposter är 
direktanslutna till sprinklersystemet

Enkla och snabba sektionsverktyg och funktioner för 
framtagning av mängdlistor och kollisionskontroll

Uppfyller kraven i standarderna BS 9251:2014, 
SS-EN 12845, NFPA 13 och CEA 4001

Alla data för beräkningar, kvalitetskontroll och 
konstruktionsgodkännande finns i modellen

Tabeller för ekvivalenta rörlängder för CPVC, koppar 
och stål i enlighet med BS 9251:2014





MagiCAD Electrical
MagiCAD Electrical är en komplett BIM-lösning för att rita och beräkna el av system 

för el-, belysnings-, telekommunikations- och datasystem. 

Egenskaper & funktioner

Genom MagiCAD Electrical har du tillgång till MagiCADs 
produktbibliotek med ett stort utbud av el-artiklar med 
verkliga geometriska och tekniska data. I MagiCAD kan 
du ta fram mängdlistor i realtid för alla el-installationer i 

projektet – för varje enskilt rum, varje enskild våning eller 
hela byggnaden. MagiCAD Electrical integreras helt och 
hållet med Revit MEP.

Möjlighet att ta fram mängdlistor

Snabb och enkel ritning i 2D eller 3D

Möjlighet att skapa och modifiera egna produkter och 
använda egna symboler från MagiCAD för AutoCAD

Färre klick och mindre tidsåtgång med funktion 
för att skapa liknande objekt

Effektberäkningar för kretsar och elcentraler

Intelligent hantering av alla el-, telekommunikations- 
och dataanslutningar genom kretsar

Automatisk framtagning och uppdatering av 
gruppscheman för elcentraler och inkommande central 

Automatisk skalning av text och symboler

Automatisk funktion för sökning och ersättning av 
exempelvis befintliga armaturer

Snabb och enkel skalning av korsningar 
för kabelrännor

Möjlighet att skapa egna objektidentifierings 
strängar som användarkod, produktstorlek, 

löpnummer, rumskod eller liknande

Möjlighet att använda verkliga och/eller generiska 
produkter med standardsymboler

Tidsbesparande och enkla funktioner för kabelritningar 
och förbindning av enheter och komponenter

Filter som kan användas med Revit- och MagiCAD-
egenskaper för att styra vilka objekt som ska visas

Logisk anslutning av enheter till kretsar

Enkel och snabb framtagning av 
grupplistor/schedules

Möjlighet att skapa tvärsnitt på några sekunder och 
uppdatera dem lika snabbt

Löpnummer på alla objekt för fullständig kontroll

IFC-export med automatiserad export av flera IFC-filer 
i användardefinierade batcher

BCF-verktyget hittar och zoomar automatiskt in ställen 
med kommentarer i Revit-projekt

Effektivare informationsutbyte i BIM-projekt 
med BCFzip-format

Export av data till belysningsberäkningsprogrammet 
DIALux och import tillbaka till MagiCAD





“Det som sparar mest tid i MagiCAD är att 
det går så fort att göra ändringar och kopiera 
element och hela systemdelar. Eftersom man 
kan göra beräkningar samtidigt som man ritar 
går hela projekteringsarbetet mycket snabbare. 
Beslut kan fattas med mer underlag, fler 
undersökningar och jämförande simuleringar 
av olika alternativ. Det gör att de tekniska 
besluten blir mycket bättre. Jämfört med projekt 
som genomfördes med äldre CAD-teknik går 
det nu att åstadkomma lika mycket med mer 
informationsinnehåll på halva tiden.”
Ulf Gustavsson, affärsutvecklare på ÅF AB, Sverige



Referensprojekt

AUDREY DOGBEH, RAMBOLL 
MANCHESTER, STORBRITANNIEN

West Herts College, 
Decorum Campus 
Watford, Storbritannien

”Verktyget för håltagningsunderlag 
i MagiCAD (Provisions for Voids) 
gör att det går att samordna 
och stämma av öppningar med 
arkitekten. Utan MagiCAD skulle 
vi vara tvungna att gå igenom 
hela modellen, kontrollera en sak 
i taget och registrera storleken 
för varje öppning manuellt. Nu 
är projektarbetsflödet betydligt 
effektivare. Ett 4 200 kvadratmeter 
stort projekt som vi gjorde för West 
Herts College i Watford är ett av de 
senaste exemplen på detta.”

Slussen, underjordisk 
bussterminal  
Stockholms Centrum

JOEL EKLUND, WSP ELTEKNIK 
STOCKHOLM, SVERIGE

”Modellen har flera olika våningar 
och nivåer och fungerar därför 
mycket bra för att hantera hela 
konstruktionen och alla El- och VVS-
system som en enda enhet. Med den 
nya versionen av MagiCAD är det 
möjligt att rita hela kabelsystemet 
baserat på Revit-teknik, vilket är 
mycket användbart för oss eftersom 
standardarden i Sverige kräver att 
alla kabelanslutningar ska ritas in. 
Det räcker inte att endast märka 
ut dragningen med flaggor och 
ledningsbeskrivningar.”

Tune Hotel  
Shoreditch, London, 
Storbritannien

MARK SILCOCK, DERRY LTD, 
NEWARK-ON-TRENT, NOTTING-
HAMSHIRE, STORBRITANNIEN

”Ett vanligt problem för oss på 
Derry Ltd är trånga taköppningar 
och tidspress. Att kunna skapa de 
rätta anslutningarna utan att behöva 
göra en mängd ändringar och att 
kunna skapa 45-gradiga kanal- och 
rörböjar i en handvändning sparar 
kolossalt mycket tid jämfört med de 
nödlösningar som vi fick ta till för 
att skapa samma ritningar med bara 
Revit.”



Produktmodellering

När produktmodeller skapas publiceras de i MagiCAD-
biblioteket där de direkt blir tillgängliga för alla 
MagiCAD-användare i över 50 länder. När produkterna är 
modellerade i både Revit- och AutoCAD-format kan alla 
konstruktörer som har Autodesk Revit MEP, var som helst 
i världen, använda produktmodellerna när de behöver 
dem. En produkt vald i ritningsfasen innebär ofta en 
produkt såld senare i projektet.

PLUGINS
För de tillverkare som har många anpassningsbara 
produkter, ett stort antal olika produktvarianter eller 
som vill hjälpa kunderna att välja och installera den mest 
lämpliga produkten för varje situation kan vi ta fram ett 
särskilt plugin för underlätta i just de här situationerna. 

Över 20 stycken MagiCAD plugins kopplar tillverkarnas 
produkturval och beräkningsprogam direkt till MagiCAD 
vilket gör produktvalet snabbare, enklare och mer exakt. 

När du har valt en produkt, kan du importera och 
placera produkten från pluginen direkt i din MagiCAD-
modell precis som alla andra intelligenta MagiCAD-
objekt. Information om mått och tekniska data ingår i 
produktmodellen.

Du får också direkt tillgång till ett större utbud av mer 
komplexa och konfigurerbara produkter, till exempel 
luftbehandlingsaggregat.

Vi är pionjärer när det gäller intelligenta produktmodeller baserade på verkliga 
produkter och tekniska data från tillverkare. MagiCAD-modellerna är parametriska 

och små men ger samtidigt en realistisk bild av produkten. De här intelligenta 
modellerna innehåller 3D-geometri och omfattande tekniska data och 

marknadsinformation för varje produkt. 



MAGICLOUD, ETT WEBBASERAT PRODUKTBIBLIOTEK 
Med MagiCloud, Europas största BIM-bibliotek med El- 
och VVS-produkter, kan du via nätet söka i MagiCADs  
produktkatalog. För tillverkare är MagiCloud ett enkelt sätt 
att presentera sina produkter för kunderna. I MagiCloud 
är tillverkarnas El- och VVS-produkter visualiserade 
som tekniskt avancerade, intelligenta 3D-modeller med 
verkliga mått och omfattande tekniska data för fullständig 
BIM implementering.

MagiCloud fungerar med Revit och AutoCAD vilket 
gör att konstruktörer, entreprenörer och ingenjörer 
kan hämta modeller i Revit- och AutoCAD-format 
direkt från MagiCloud. Från MagiCloud kan du få filer 
i versionsoberoende DXF-format för AutoCAD samt i 
det nuvarande och de tre tidigare RFA-formaten (som 
fungerar med Revit 2014 och framåt) för Revit. 



UTBILDNING. Under årens lopp har tusentals MagiCAD-användare 
gått våra utbildningar och lärt sig att bli ännu mer produktiva. 
Utbildningar hålls regelbundet både för nybörjare och mer 
erfarna MagiCAD-användare. Skräddarsydd företagsutbildning 
kan på begäran ordnas för större eller mindre grupper. Kontakta 
oss gärna för mer information om våra utbildningar.

TEKNISK SUPPORT. Våra erfarna medarbetare på avdelningen för 
teknisk support står redo att hjälpa dig att få ut mesta möjliga 
av MagiCAD för Revit och AutoCAD. Vår supportavdelning är 
bemannad av engagerade och kunniga MagiCAD-experter 
med bakgrund inom och lång erfarenhet av bygg-, El- och VVS-
konstruktion.

WEBINAR. MagiCAD-webinar är ett bra sätt för dig att veta mer 
om MagiCADs funktioner och fördelar. Webinaren är öppna för 
alla, var du än är i världen. De är interaktiva och leds av en av 
våra MagiCAD-experter. Du kan se när nästa webinar hålls på 
MagiCADs hemsida. Om du vill kan du ge oss din e-postadress, så 
kan vi skicka information om kommande webinar. 

SUBSCRIPTION. Med subscription har du alltid den senaste 
versionen av MagiCAD. Det blir även enklare att budgetera med 
subscription. Du undviker oförutsedda kostnader och det kostar 
mindre än att köpa enskilda uppgraderingar. 

MagiCAD Support 
& Tjänster
När du har lärt dig de högautomatiserade 
funktionerna i MagiCAD kan du skapa bra 
ritningar samtidigt som tidsbesparingen ökar 
exponentiellt. Genom våra utbildningar och 
supporttjänster kan du lära dig hur du ska få 
ut mesta möjliga av MagiCAD. 





Kontakta oss!
MAGICAD SÄLJ, UTBILDNING OCH SUPPORT:
Tel. 0771-22 32 66
www.magicad.se
www.cadcom.se

kontakt@cadcom.se     
utbildning@cadcom.se     
support@cadcom.se

CADCOM är ett dotterbolag till Progman Oy som är ett finskt programvaruföretag med 
över 30 års erfarenhet av att utveckla lösningar för installationsbranschen. Sedan 2014 
är CADCOM och Progman Oy en del av Glodon Group, ett ledande programvaruföretag 
inom bygg i Kina. Med de senaste banbrytande verktygen och teknologierna är Progmans 
och CADCOMs uppdrag att utveckla ledande programvarulösningar för byggbranschen 
i Europa, Kina och Ryssland. Det gör vi genom att skapa mervärde för våra kunder med 
produkter och tjänster som fortsätter att överträffa deras förväntningar. 

Vi är specialiserade på utveckling av programvaror för installationsbranschen. Vår 
huvudprodukt är MagiCAD, Nordens ledande applikation för att rita och projektera 
ventilation, värme, kyla, sprinklersystem, el- och telekonstruktioner samt geometriska 
byggnadsmodeller i 2D och 3D. CADCOM ansvarar för försäljning, utbildning och support 
av MagiCAD i Sverige.


