
 

 

 

 

PC-computerspecifikationer til bygningskonstruktøruddannelsen F18 

_____________________________________________________________________ 

 

Vedr. Valg af computer. 

Erhvervsakademi Sjælland har herunder givet nogle råd og vejledninger til valg af 
computer til bygningskonstruktør-uddannelsen.  

Autodesk Revit er det mest krævende program vi benytter under 
Bygningskonstruktør-uddannelsen. Og vil derfor være udslagsgivende for valg af 
computer. 

Autodesk Revit fås ikke i MAC udgave. Derfor anbefaler vi PC med Windows 
styresystem. 

Det er dog muligt at ligge Windows styresystem på MAC. Kontakt jeres egen IT 
leverandør for mere information om denne mulighed. 

På 1. skoledag vil der blive brugt tid på programinstallationer. Så for at spare tid vil vi 
anbefale at i forud for 1. skoledag har: 

 Opdateret jeres computer 100% 

 Frigjort plads på harddisken (minimum 50 GB ledig plads) 

 Downloadet og installeret Autodesk Revit 2018 (Klik her for prøveversion) 

Vejledning til opdatering, frigørelse af plads samt installation af Revit kan findes her. 
NB. MACBOOK og Apple-produkter supporteres ikke af EASJ IT og Helpdesk.  

https://www.autodesk.eu/products/revit-family/free-trial?AID=11043105&PID=5664038&SID=1_c_677959841_36168652073_aud-258749417510%3Adsa-295317350131
https://easjbimlab.wordpress.com/


 

 

 

Specifikationsliste: 
 
Operativsystem: 
Microsoft® Windows® 7 SP1 64-bit: 
Enterprise, Ultimate, Professional, eller Home Premium 
 
Microsoft Windows 8.1 64-bit: 
Enterprise, Pro, eller Windows 8.1 
 
Microsoft Windows 10 64-bit: 
Enterprise, eller Pro (vi har flere studerende der benytter Home, uden problemer) 
 
Processor: 
Intel i3, i5 eller i7 eller AMD Quadcore med min. 2,2 GHz anbefales 
 
Hukommelse: 
Minimum 8GB anbefales. 
 
Grafikkort 
Dedikeret grafikkort 
DirectX' 11 kompatibelt grafikkort med Shader Model 5 anbefales af Autodesk. 
Autodesk Certified Hardware side. 

-  
 
Harddisk 
128 GB harddisk kan godt gå an, men 256 GB eller derover vil anbefales. 
SSD Harddiske giver en bedre ydeevne når man bruger Revit. 
 
Skærm: 

 
 
Mus: 
Scrolle funktion benyttes ofte. 
 
 
Vores Revit specialister på skolen 
næsten alle specifikationerne og som kan anskaffes for et rimeligt beløb. 

-  
 

 MSI GP62M 7RD-013NE 

 ASUS FX553VD 

 ACER ASPIRE E 15 E5-575G-31EN (Budgetmodel i den lave ende) 

 
Bemærk at vi ikke har aftaler med producenterne, men i kan aflæse 
specifikationerne, og så evt. finde en tilsvarende PC hos jeres forhandlere.  
 
I tilfælde tvivlspørgsmål kan i altid kontakte vores student hub, som er behjælpelige 
med alt vedr. studie på EASJ Næstved. 
 
E mail: Studenthub@easj.dk 
Facebook: facebook.com/studenthubeasj 
 

http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware
mailto:Studenthub@easj.dk

