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PCSCHEMATIC har gennem mere end 40 år  
udviklet og leveret automations løsninger til stor værdi for  

nationale og internationale virksomheder i el-branchen. I Danmark er  
vi af mange kendt som skaberne af el-branchens dokumentations løsning,  

PCSCHEMATIC Automation. Men først og fremmest er vi kendt for vores effektive og  
kompetente support. Læs mere om vores værdiskabende løsninger på vores hjemmeside.

I samarbejde med Spangenberg & Madsen er der udviklet en mulighed for at eksportere udvalgt  
data fra Revit til PCSCHEMATIC Cablamanager. Denne guide hjælper dig til at få installeret inte- 
grationen i Revit.

Download installationsfilen på www.pcschematic.com
Installationsfilen til alle versioner af Revit kan downloades ved at følge dette link.

Når Revit installationsfilen er downloadet, skal du følge disse trin:
1. Sørg for at Revit er lukket ned, det er for at være sikker på at installationen kører uden problemer
2. Start installationen og følg guiden (det er bare at klikke på næste ved spørgsmål og så er man færdig)
3. Start Revit op og klik på ”Always Load” når den spørger om man vil godkende add-in’en
 
Herefter får du en ny fane i Revit der hedder ”PC|SCHEMATIC” hvori knappen for eksporten ligger.

Når du klikker på knappen ”Eksport To Cablemanager” kommer nedenstående dialogboks frem:

1. Her vælges der hvilke kategorier fra 
Revit der skal med i eksporten.

2. Vælg om der kun skal eksporteres 
elementer der er synlige i viewet eller 
hele projektet.

3. Hvis der benyttes delespor på førings-
vejene kan disse indstilles her.

4. Her indstilles standard værdier for 
føringsveje.

5. Angiv her hvor Excel filen skal gem-
mes. Tryk evt. på knappen (…) for at 
vælge en mappe.

6. Tryk på Export for at eksportere til 
Cablemanager.

Mere information om Cablemanager
For yderligere information om PCSCHEMATIC Cablemanager kontakt Dorthe  
Larsen på mail dorthe.larsen@pcschematic.com eller telefon 4576 0498.

Export af data fra Revit til PCSCHEMATIC Cablemanager

https://www.pcschematic.com/da/support/pcschematic-cablemanager-downloads/#drivers-interfaces-tools

