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Till alla ELCAD användare 

ELCAD 2018 svensk version, färdig för dig! 

Nu finns en ELCAD uppdatering klar! Den här versionen heter ELCAD 2018. Mottot för 
den här versionen har varit: Översikt och bättre orientering i projektdata kombinerat  
med en optimering av strukturen. 

Ändring så att ytterligare funktioner är tillgängliga i processkörning. Hanteringen av 
processer och ritningsköer har förbättrats. 

Vi har också den här gången tagit hänsyn till användarnas önskemål och plockat ut olika 
önskade funktioner. Vi har lagt vikt på att förenkla och optimera konstruktionsprocessen, 
och att objekt och data ska vara enklare hantera och hålla uppdaterad. 

Som vid tidigare uppdateringar är all data kompatibel från tidigare versioner. 

Med ELCAD 2018, har AUCOTEC AG ändrat så att alla versionsbeteckningarna följer 
respektive år. Därför har ELCAD 7.13 blivit version ELCAD 2018. Ändringen av version gäller 
för ELCADs användar- och datamappar både på klient och server. Programmappen som 
ligger under Program Files (x86)\Aucotec har beteckningen ELCAD 7130. 

Ni kan ha tidigare versioner av ELCAD installerade då den här versionen installeras parallellt 
med de övriga. För att använda ELCAD 2018 så behöver ni versionslicens 7.13. På vår 
portal som ni hittar på https://my.aucotec.com/en/home/ kan er ELCAD ansvarige logga in 
och hämta licenscertifikat.  

Nyheter 
Aucotec har lagt till ett antal nya funktioner och förbättringar sedan version 7.11 och 7.12. 
De nya funktionerna underlättar i många fall ert dagliga arbete, därför rekommenderar vi 
att ni installerar programmet. Den här versionen är kompatibel med tidigare versioner, när 
ni öppnar ett projekt så uppdateras det omgående och ni kan fortsätta jobba som vanligt. 

Det finns mer information om nyheter i det engelska dokumentet och i onlinemanualen som 
du hittar i programmet på menyn Hjälp, Innehåll. 

 Vid rekonstruktion kan man frysa parter i kablar 
 Ersätta texter i specifika symboler i projektet 
 Kopiera och spara externa dokument i projektmappen 
 När beteckning ändras på modersymbol i schemat ändras också dottersymbolernas 

beteckning 

I mappen ”C:\Program Files (x86)\Aucotec\ELCAD 7130\10531\Help” ligger PDF filer med 
mer information om nyheterna. 

Med vänliga hälsningar 
Team AUCOTEC 
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