MagiCAD-skollicenser
MagiCAD för AutoCAD och Revit är den ledande BIM-lösningen för El- och VVS-projektering i
Norden, Ryssland och Kina och efterfrågan på MagiCAD-experter växer hela tiden. Förbättra
innehållet i utbildningen och öka studenternas anställningsmöjligheter genom att erbjuda MagiCAD i
utbildningen.
MagiCAD-skollicenser är ett mjukvarupaket med full funktionalitet. En skollicens är giltig i 12 månader
och gäller för både AutoCAD och Revit.
MAGICAD-SKOLLICENSER INNEHÅLLER:
•
Ventilation
•
Piping
•
Electrical
•
Circuit Designer
•
Room
•
Comfort & Energy
•
Schematics

OPERATIONAL ENVIRONMENT
• MagiCAD för AutoCAD är kompatibelt med AutoCAD
inklusive AutoCADs vertikaler AutoCAD MEP och
AutoCAD Architecture.
• MagiCAD för Revit är kompatibelt med Revit.
• Studenter, lärare och akademiska institutioner runt om
i världen har fri tillgång till Autodesks programvaror.
Ladda ner gratis här:
http://www.autodesk.com/education/free-software/all

Hur köper jag en MagiCAD-skollicens?
1. Om du är elev kan du låna licens från din skola

MagiCAD används flitigt på akademiska institutioner.
Det enklaste sättat för att börja använda MagiCAD är att
kontrollera om din nuvarande skola har MagiCAD-licenser
och låna en licens.

OM MAGICAD
Med de senaste banbrytande verktygen
och teknologierna är MagiCADs
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.
MagiCAD Group AB är ett dotterbolag
till MagiCAD Group Oy som är ett finskt

2. Skolor kan köpa skollicenser

Vi erbjuder MagiCAD-skollicenser för MagiCAD till skolor
för ett mycket reducerat pris. Kontakta oss för mer
information. kontakt@magicad.se

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.

värme, kyla, sprinklersystem, el- och
telekonstruktioner samt geometriska
byggnadsmodeller i 2D och 3D. MagiCAD
Group AB ansvarar för försäljning,
utbildning och support av MagiCAD i
Sverige.

Vi är specialiserade på utveckling av
programvaror för installationsbranschen.
Vår huvudprodukt är programvaran
MagiCAD, Nordens ledande applikation
för att rita och projektera ventilation,

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

