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AMA
– Innehåll
– Referensverket AMA

– alla generationer tillgängliga från -98

– Tillhörande verk

– Råd och anvisningar (RA)

– Mät- och ersättningsregler (MER)

– AMA-nytt beskrivningsdel

– AMA-nytt informationsdel

– Länkade standarder

– Förklarande begrepp

– Tips och råd från AMA-redaktionen
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– Funktionalitet:
– Arbeta på alla typer av enheter

– Verktyg för att jobba effektivt

– Notifikationer om förändringar

– Enkelt att uppgradera till AMA 
Premium eller köpa flera 
fackområden



Arbeta på alla typer av enheter
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Överblick

– AMA-områden
– Notifikationer
– AMA-nytt artiklar
– Favoriter
– Dokument (urval)
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Fackområdets startsida

– Utvalda inledande texter
– Regler
– Begreppsbestämningar
– Principritningar (Anläggning)
– Måttdefinitioner (Hus)
– Standardförteckning
– Litteraturförteckning
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Texttyper

– AMA, RA, MER och AMA-
nytt, visas med symbol 

– Klicka på önskad texttyp
och navigera direkt dit
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Sök snabbt och lätt

– Filtrera söket på områden, generationer och texttyper 
– Förslag på sökord när du börjar skriva 
– Träffar delas upp på koder med figurer, tabeller eller informativa artiklar 

från AMA-nytt
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Artiklar från AMA-nytt

– Tidningsarkiv med alla 
nummer

– Artiklarna i ett nummer kan 
filtreras på fackområde

– Om kod har blivit omnämd i 
en artikel går den att läsa 
direkt under aktuell kod
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Licensmodell AMA Online
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AMA AF

AMA AF

AMA
RA

AMA-nytt

Motiv (Premium)
English (Premium)

AMA Anläggning

AMA
RA
MER
AMA-nytt

Motiv (Premium)

AMA Hus

AMA
RA
MER
AMA-nytt

Motiv (Premium)

AMA EL

AMA
RA
MER
AMA-nytt
Red. Noteringar
Motiv (Premium)

AMA VVS & Kyla

AMA
RA

AMA-nytt
Red. Noteringar

AMA Premium
Är ett tillägg till AMA Online avsett för dig som vill samarbeta med kollegor i företaget, i projekt, eller kanske i en 

arbetsgrupp.
OBS! AMA Premium kan ENDAST användas i kombination med andra AMA Onlinetjänster.



Varför AMA Premium?
-ett tillägg till AMA Online

– Läsa Motiv (AF, MER Anläggning, MER Hus, MER EL)
– Sammanställning av vad som är förändrat i ett visst nummer av AMA-

nytt
– Innehåll på engelska (AMA AF 12)
– Dela mappar med andra
– Diskutera innehåll i mappar med andra via kommentarer
– Tekniska beskrivningar och AF-delar (från AMA Beskrivningsverktyg) i 

mobilen, läsplattan eller datorn med länkning till relaterade AMA- och 
MER-texter
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