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HVAD ER FAST?
FLUX har udviklet en Single Sign On 

løsning der fungerer som et Revit 

plugin til automatisering af sheets og 

leverancer i Revit, der kan hjælpe dig 

med hurtigt at oprette og holde styr 

på alle dine tegninger. 

FAST giver dig et nemt overblik over 

dine projekter og tegninger. Du kan 

opdatere dine data direkte fra Revit 

eller fra FAST i en direkte sømløs 

synkronisering. FAST benytter som 

udgangspunkt Molios 

dokumenthåndteringsstandard A104 

(begge versioner) og sørger for at alle 

tegninger oprettes iht. standarden. 

Men FAST giver dig også mulighed 

for at bruge din egen 

navngivningsstandard.

Med FAST går du fra en langsom,

manuel proces til et hurtigt

automatiseret workflow. Efter at

Levels og Scopeboxes er oprettet i

modellen, kan vores BIM folk oprette

mellem 6-8 tegninger manuelt på 15

minutter, men med FAST kan de

oprette 75 på samme tid. 

Forstil dig at kunne slippe for den

manuelle opretning af Sheet views,

duplikeringer, omdøbning, tilføjelse

af View Templates, valg af Scopebox,

placering af Sheet Views i Project

Browser på ét projekt? Forestil dig så

at kunne få FAST til at overtage dette

gentagende og tidskrævende arbejde

på alle dine projekter?



HVORFOR BRUGE FAST?

Vi har prædefineret de typiske tegninger som rådgiverbranchen bruger 

pr. disciplin, men opsætningen kan skræddersyes til jeres behov, og du 

kan nemt oprette de planer, opstalter, snit, bygningsudsnit mm. som 

du skal bruge.

En af fordelene med FAST er, at det giver dig mulighed for at oprette 

et ubegrænset antal tegninger (med tilhørende Views, Legends og 

Sheets) i én automatiseret proces, som kan tilpasses de standarder, du 

selv benytter. 

Derudover kan den sparede tid omsættes til mere kreativt og 

værdiskabende arbejde for den enkelte medarbejder - repetitivt 

arbejde er bare ikke motiverende. 
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FORDELE VED AT BRUGE FAST

Den stigende efterspørgsel på uddannet arbejdskraft betyder også, at 

automatisering af trivielle arbejdsopgaver kan være et parameter, der 

både kan tiltrække/fastholde medarbejdere, samt eliminere flaskehalse. 
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Du slipper for at kode og navngive dine tegninger og dokumenter manuelt ud fra 

en IKT-standard baseret på Molio A104.

 Autogenerering af navngivning for dokumenter og tegninger ud fra prædefineret 

standard (Molio A104) i FAST.

Du har mulighed for at tilpasse navngivning og rækkefølgen af delelementer heri 

på det enkelte projekt i f.t. gældende IKT-aftale. 

Du kan nemt opsætte og anvende Molios åbne ”Tema”-værdier i navngivning.

Du kan hurtigt oprette en tegningsliste pr. fag i FAST og eksportere den til 

excel/pdf på baggrund af de valgte tegninger og dokumenter.

Du kan importere og automatisk oprette Sheets med tilhørende autogenereret 

sheet view og legend (defineret i FAST) i Revit, via FAST plugin for en eller flere 

bygninger i samme model.

Du kan tilpasse placeringen af views og legends i et sheet ved at opdatere 

layoutopsætning i ét Sheet, og du kan nemt tilføje samme opsætning til andre 

sheets (funktionen kan også anvendes uden at have anvendt import fra FAST).

Du kan matche etager oprettet i FAST med levels i Revit via plugin, så Sheet 

Views får ønsket ”Associated Level”.

Du kan tilføje nye tegninger løbende på et nyt eller eksisterende projekt.

 

 



Automatisering af repetitive opgaver reducerer
risikoen for fejl i projekter betydeligt, og
frigiver kreative mennesker til andre og mere
værdifulde opgaver. 

Det sparer også tid, hvilket eksempelvis giver
mulighed for at afprøve forskellige løsninger,
eller giver mulighed for mere interaktion med
kunder og samarbejdspartnere indenfor den
samme tid og økonomi.
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‘’Jeg synes, det bedste ved mit job

er alle de unødvendige rutiner og

gentagelser’’ 

- Sagde ingen nogensinde. 


