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MagiCAD Schematics
Synkronisera schemaritningarna med AutoCAD- och Revit-projekt 

MagiCAD Schematics har den första lösningen som gör det möjligt att synkronisera och hantera data mellan schemaritningar och 
modellen för el- och VVS-projekt. När egenskaperna är synkroniserade mellan symboler och enheter kan du enkelt, under projektets 
gång, se till att informationen alltid är aktuell i till exempel diagram och planritningar. MagiCAD Schematics finns tillgänligt för både 
AutoCAD- och Revit-teknologi.

NYCKELFUNKTIONER

MAGICAD SCHEMATICS FÖR AUTOCAD

MagiCAD Schematics är komplett med schemaritningsfunktioner, synkronisering med modellen, ett brett utbud av färdiga symboler och 
möjlighet att anpassa både symboler och data.

• Symboler i schemaritningen kan kopplas till motsvarande 
enheter i projektet och synkronisera parametervärden 
mellan symbolen och enheten. 

• Möjligt att definiera system för Ventilation och Piping redan 
under schemaritningen och samma systeminformation 
kan användas när nätverket modelleras.  

• Lättanvända verktyg för att skapa scheman. Det är enkelt 
att lägga till symboler och rita linjer eftersom du kan 
lägga till en symbol genom att dra och släppa den på 
schemaritningen från verktygspaletten. 

• Möjligt att redigera objektegenskaper (så som linjefärg, 
linjetyp, systemtillhörlighet osv. ) och tillämpa ändringarna  
på flera objekt samtidigt. 

• Genom synkronisering blir all data konsekvent och 
uppdaterad i projektdokumenten, vilket minskar tiden som 
används för repetitivt arbete och versionshantering.

MAGICAD SCHEMATICS FÖR REVIT

• Till skillnad från de flesta schemaritningsverktyg som 
använder AutoCAD eller övriga plattformar, erbjuder 
MagiCAD Schematics en komplett lösning för 
schemaritning i Revit. 

• Scheman och rapporter är synkroniserade med Revit-
modellen vilket eliminerar behovet av separata dokument i 
Excel- och Word-format. 

• Effektivare arbetsflöden med mindre dubbelarbete mellan 
olika projektstadier med hjälp av datautbytet mellan 
schemat och modellen.  

• Genom synkronisering blir all data konsekvent och 
uppdaterad i projektdokumenten, vilket minskar tiden 
som används för repetitivt arbete och versionshantering.



SYNKRONISERA DATA

Modell Schema

MagiCAD Schematics synkroniserar parametervärden mellan schema och modell, vilket garanterar uppdaterad 
data i förteckningar, mängdrapporter och andra projektdokument.

FÖRDELAR

MagiCAD Schematics integrerar bättre arbetsflöde för schemaritning i de olika momenten vid modellering. Synkronisering mellan 
schemaritningen och modellen gör att samma delade data kan användas och redigeras i olika steg, vilket sparar tid genom att ta bort 
dubbelarbete och repetitivt arbete.

FÖRBÄTTRAT
ARBETSFLÖDE

FÖRBÄTTRAT 
INFORMATIONS-

UTBYTE

SPARA
TID

ÖKAD
FLEXIBILITET

• Rita scheman direkt i 
AutoCAD och Revit

• Spara data direkt till 
Schematics 

• Använd scheman direkt 
från schemaritningarna

• Länka, mappa och  
synkronisera schema- 
ritningen med modellen 

• Definiera i vilken riktning 
informationsflödet ska 
gå, från den schematiska 
ritningen till modellen 
eller omvänt.

• Utkast med färdiga och 
lokaliserade symboler i 
Revit och AutoCAD 

• Lättanvända verktyg 
för rita och placera 
symboler 

• Minska manuellt arbete 
med mindre dokument

• Skapa anpassade 
symboler, linjer och 
mallar 

• Konfigurera data- 
innehållet i schema- 
ritningarna

Förteckningar, BOMs, rapporter



KONTAKT
Tel: 0771-22 32 66
kontakt@magicad.se
www.magicad.se

OM MAGICAD | Vi är ett dotterbolag till MagiCAD Group 
Oy, ett finskt programvaruföretag med över 30 års erfarenhet 
av att utveckla lösningar för installationsbranschen. Sedan 
2014 är MagiCAD Group en del av Glodon Group, ett ledande 
programvaruföretag inom bygg i Kina. 

Med de senaste banbrytande verktygen och 
teknologierna vill MagiCAD 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. MagiCAD Group AB ansvarar 
för försäljning, utbildning och support av MagiCAD i Sverige.


