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Bluebeam Revu 20 eTips: Visuell mängdning 

Bluebeam har många bra funktioner för mängdning. Tillsammans med 
mängdningsförteckningar och exporter från markeringslistan kan du få 
en bra överblick över dina objekt i ritningarna. 

Visuell sökning 

Med hjälp av visuell sökning kan du låta Bluebeam skanna ritningar efter objekt med ett visst 
utseende, och därefter mängda dessa. I exemplet nedan finns ett antal pelare på 
garageplanet. Vi låter Bluebeam mängda enligt följande procedur: 

 

• Ta fram sökverktyget (1). 

• Välj alternativet Visuellt (2) 

• Klicka på Hämta rektangel (3) och markera det 
objekt du vill söka efter i ritningen. 

• Notera bilden av objektet i sökrutan (4). 

• Klicka vid behov på Förfina färger (5) för att öka 
kontrasten. 

• Klicka slutligen på Sök (6). 

• Om dokumentet är flersidigt och du bara vill 
mängda aktuell sida väljer du detta i listan (7). 
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Programmet hittar 20 st sökträffar. Skrolla igenom resultatlistan och kryssa för alla godkända 
resultat. Den sista sökträffen visar sig vara felaktig varför du ej kryssar i denna. 
 
Om du skrollar högst upp och väljer den lilla utfallslistan vid 
blixten, kan du markera alla objekt med menyvalet Markera 
ibockade. 

Väljer du Räkna antal ibockade med >, kan du välja ett antal 
symboler för utplacering på objekten, t ex bockar. 

 

 

 

 

 

Du kan också välja att lägga till egna symboler från verktygsfält som du skapat tidigare. 

Om Bluebeam skulle ha missat några pelare, eller om du av annan anledning vill lägga till 
några objekt i mängdningen kan du markera en bock, högerklicka och välja Fortsätt räkna 
från menyn, och placera ut flera bockar. 
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Addera hyperlänkar till komponenter 

Om du nu skulle vilja koppla ett dokument (pdf, websida mm) till objekten, i detta fall pelare 
med mer information om dessa kan du använda hyperlänkfunktionen. Högerklicka på en 
bock, välj Länk… och ange något av följande: 

  

• Gå till pdf-dokument och sida (1). 

• Gå till förberedd plats i dokumentet (2). 

• Gå till ett fördefinierat område i dokumentet (3). 

• Gå till en specifik vy i dokumentet, definierad med Hämta rektangel (4). 

• Gå till en webbplats (5). 

• Öppna ett angivet dokument (6). 

Klicka på den lilla länksymbolen för att komma till vald plats. 
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Teckenförklaring 

Om du markerar en bock på nytt, högerklickar och väljer Teckenförklaring – Skapa ny 
teckenförklaring, skapar Revu en teckenförklaring som du kan placera ut på din ritning. I 
teckenförklaringen ser du både symbol, beskrivning samt antal. Teckenförklaringen är 
dynamisk och uppdateras automatiskt om du adderar eller tar bort objekt. 
 

  

Markera teckenförklaringen och gör ändringar i Egenskaper om du vill förändra utseendet på, 
ändra kolumninformation i eller ändra namn på den. För att addera andra sökningar i 
teckenförklaringen, markera objekten på ritningen, högerklicka och välj samma 
teckenförklaring igen. 

Uppdaterad markeringslista 

Även i Markeringslistan uppdateras informationen, och den kan exporteras ut i olika 
rapporter. Med hjälp av funktionen Filterlista (1) kan du filtrera ut alla kommentarer som ej 
har värdet 0 i kolumnen Antal (2). 
 

 
 
 
Exportera ut vald information med funktionen Sammanfattning (3). Välj i vilket format och 
vilken data du vill exportera i dialogen Markeringssammanfattning – Filtrera och sortera 
Kolumner samt Utdata. 
 
Markera och högerklicka på teckenförklaringen och välj Lägg till i Tool Chest, för att kunna 
använda den i nya projekt. 


