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En internationell framgång
MagiCAD växer snabbt på den internationella marknaden. Idag är mer än 15 000
licenser i bruk i cirka 45 länder. MagiCAD ger projektörer ökad produktivitet, vilket ökar
konkurrenskraften för deras företag. Om du vill veta hur MagiCAD ökar din produk-
tivitet, är du välkommen att besöka cadcom.se. För en närmare presentation av
MagiCAD, ring eller skicka ett mejl!

Den högsta moskén i världen är
imponerande i alla bemärkelser. 
Den nya moskén ligger mitt i Algeriets
huvudstad Alger. Alla siffror i det här pro-
jektet är imponerande. Den kan ta emot
upp till 120 000 besökare. Hela projektet
täcker en yta på 400 000 m2. Där kommer
finnas tolv byggnader – bland annat en
minaret, ett islamiskt institut, ett bibliotek
och ett kulturellt centrum. Biblioteket har
sittplatser för 2 000 personer och kommer
att innehålla en miljon verk.

Moskén bli världens tredje största efter
Saudiarabiens moskéer i Mecka och
Medina. Minareten blir den högsta i värl-
den med sina 265 meter. När moskén är
klar 2015 kommer den att vara Afrikas 
hittills högsta och största byggprojekt.

MagiCAD - ett pålitligt verktyg
Huvudentreprenören för moskén är CSCEC
(China State Construction Engineering Cor-
poration). Företaget började arbeta med
MagiCAD under 2010. Med positiva erfa-
renheter från mer än ett dussin tidigare
projekt, litade CSCEC på MagiCADs kapaci-
tet även för ett så krävande och prestige-
fyllt projekt som Alger-moskén.

MagiCAD för VVS, el och 
projektsamordning
MagiCAD Ventilation, Heating & Piping,
Electrical och Room används i projektet.
Förutom grundläggande projektering i 2D
och 3D har MagiCAD använts för att pro-
ducera stycklistor, för att göra kollisions-
kontroll och håltagningar och för att
exportera modeller till Navisworks för 
rendering och visualiseringar.

Utbildning på plats
För att möta behovet av effektiv utbildning
var MagiCADs representanter på plats i
Alger. Det var mycket uppskattat eftersom
projektörerna kom igång snabbt, vilket
förstås är värdefullt för entreprenören.
Utbildningen gav både erfarna ingenjörer
och de som var ovana med MagiCAD en
möjlighet att lära sig och ställa frågor.

CSCEC i Algeriet
CSCEC har varit aktiva i Algeriet i 30 år.
Företaget har bred erfarenhet från projekt
som offentliga byggnader och kontor,
hotell, idrottsanläggningar, skolor och uni-
versitet, vägar och annan infrastruktur. De
fem största hotellen i landet har byggts av
CSCEC.

MagiCAD klarar utmaningen MagiCAD 
för projektering 

• Ventilation 

• Heating & Piping

• Sprinkler Designer

• Electrical

• Circuit Designer 

• System Designer

• Comfort & Energy 

• Room
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