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Revit 
 
Serviceeftersyn –  

Med fokus op optimering og rensede modeller. 

  

 
Projekteringsarbejdet i Revit er som oftest 

fokuseret på produktion af tegninger og 

mængdeudtræk.  

 

Kunne det ikke være rart, at få tjekket 

modellernes tilstand grundigt igennem, så de 

bliver lettere at arbejde i?  

 

Du vil kunne arbejde mere effektivt og spare 

tid på projekterne ved, at modellerne er luset 

ud for funktioner, der gør dem tunge.  

Vi hjælper dig til at strukturere modellerne, så de bliver ved med at være nemme at 

arbejde i, at informationen altid er retvisende og modellernes udtryk er helt skarp. 

 

CADXpert A/S tilbyder et serviceeftersyn af dine Revit-modeller og arbejdsmetoder. 

Dette kan både være på modeller I selv har startet op fra bunden eller modeller I har 

modtaget fra anden part. 

 

I forbindelse med eftersynet modtager I en checkliste til opstart af nye projekter, så 

det sikres at der er startet bedst muligt op. 

 
Skræddersyet eftersyn 
Et serviceeftersyn hos CADXpert er fokuseret på, at optimere 

netop det arbejde og de procedurer som I udfører. Når I bestiller 

et eftersyn hos CADXpert, aftaler vi en dato hvor en af vore 

konsulenter kommer på besøg og gennemgår de ønskede 

modeller og emner sammen med jer. Vi kigger bl.a. på: 

 

 Om der er modelleret korrekt, så mængdeudtræk er 

retvisende. 

 Hvilke advarsler der findes i modellen, og hvordan disse løses. 

 Sammensætningen af projektet i form af hvad der findes af 

links og importer og om dette kan opsættes mere effektivt. 

 Hvordan arbejdsdeling i modellen er opsat, og om det fungerer som ønsket. 

 Hvilke udvekslingsformater der anvendes og om eksporter til disse udføres optimalt. 

 Opsætning af procedure for løbende vedligehold af modellerne, så det sikres at de 

fungerer optimalt under projekteringen. 

 Kontrol og evt. rensning af modeller modtaget fra anden part. 

 Optimering af arbejdsprocessen. 

 

Hvis der ud over disse punkter er specifikke emner I ønsker hjælp  

til, er dette naturligvis også muligt.  

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

 www.facebook.dk/cadxpertas 

 

 

http://www.cadx.dk/kursus/kursus-side.asp?mode=n1&cid=66&cmid=16
http://www.cadx.dk/kursus/kursus-side.asp?mode=n1&cid=66&cmid=16
http://www.linkedin.com/company/cadxpert-a-s
http://www.facebook.dk/cadxpertas
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Information 
 
Praktiske oplysninger 

 

 

 

Varighed 

1 Dag eller efter behov, alt efter opgavens omfang 

 

Økonomi 

Kan udføres på klippekort eller faktureres på forbrugt tid. 
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