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Bluebeam 
 
Håndtering af PDF-filer 

 

  

 
Kursusbeskrivelse 
Oprettelse af pdf-filer fra AutoCAD og Revit. Vi kigger på redigerings værkstøjer, 

markeringer, tilføje symboler og oprette symboler. Du vil blive introduceret for 

annotationslisten, samt hvorledes du kan oprette egen kolonner til denne. 

  

Du lære ligeledes hvordan du kan redigere i disse, samt hvordan du kan sammenligne 

forskellige PDF dokumenter. 

 

 
 

Vi vil kigge på mængder og mængde udtræk, samt hvorledes der kan oprettes 

automatisk optælling af objekter/symboler.  

Endvidere vil du være i stand til at oprette mængde udtræk. 

 

Hovedpunkter: 

- Kalibrering af tegning vha. et kendt mål eller målestoksforhold 

- Måleværktøjer 

- Opsætning og modificering af Mark-Up 

- Sortering og sammentælling i Mark-UP 

- Exportering til PDF/Excel af Mark-Up 

- Indsætning af objekter fra Toolchest 

- Redigering af objekter i Toolchest 

- Oprettelse af egen Toolchest 

- Oprettelse af egne objekter 

- Oprettelse af objekter med sekvens 

- Opsætning af Legend 

- Redigering af Legend 

- Oprettelse af Stempel 

- Oprettelse af Profil 

- Export af Profil og Toolchest 

 

Kurset kombineres med teoretisk gennemgang og praktiske øvelser. 

 

 

 

 

 

 www.linkedin.com/company/cadxpert-a-s 

 www.facebook.dk/cadxpertas 

 

http://www.linkedin.com/company/cadxpert-a-s
http://www.facebook.dk/cadxpertas
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Information 
 
Kursusform, Pris og målgruppe 

 

 

 

Formål 

Efter endt kursus vil du have overblik over brugerfladen på Bluebeam Revu. Du vil 

kunne anvende Bluebeam fra AutoCAD og Revit.  

Du vil kunne oprette ToolChest’s og egne symboler og lære hvorledes disse kan deles 

med kollegaer. 

 

Forudsætninger 
Vi anbefaler at du have kendskab til Microsoft Windows, AutoCAD eller Revit. 

 

Varighed 

1 Dag 

 

Økonomi 

Prisen for kurset er 3.400,00 kr. eksklusiv moms 

 

Videre forløb 
Efter dette kursus kan du vælge alle kurser som omhandler Revit, alt efter hvilken 

branche du er indenfor. Se vores kursus udbud. 

 

Undervisningsform  

Kurset foregår som instruktørundervisning, kursisten får efter instruktion fra 

underviseren, selv lov til at teste mulighederne af. 

Alle instruktørerne ved CADXpert a/s er ATC instruktører og er ligeledes Revit 

Architecture Certified Professionelle og har mere end 40 års erfaring tilsammen. 

 

Kursussted 

Kurset udbydes af CADXpert a/s og afholdes i Aalborg, Horsens og Greve. 

 

Kursusmateriale og sprog 

De undervises på dansk, og efter CADXperts eget udviklet kursusmateriale. 

 

Hvordan tilmelder jeg mig? 

Tilmeld dig direkte i kursuskalenderen eller ring på telefon 76 288 110, hvis du har 

behov for rådgivning, om kurser.  
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