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1 Arbeidsområdet  

1.1 Strukturen i arbeidsområdet  

Arbeidsområdet fungerer litt som en ekstern harddisk. Her lagres og utveksles filer som er under utarbeidelse. Det 

er også herfra man senere utgir de gjeldende filene til videre distribusjon. Vanligvis utveksles filer mellom de 

prosjekterende, med det er også mulig at andre parter, som har behov for å følge prosjekteringen, får adgang til 

arbeidsområdet. F.eks. byggherre eller leverandører som skal gjøre en del av prosjekteringen. 

NB! Det er veldig viktig at man ikke endrer navn på filene underveis i revisjonene. Byggeweb tar seg selv av å 

endre versjonsnummeret på filen. Det må heller ikke forekomme revisjonsnummer i tittelen på filen. 

Hver fil som lastes opp kan forsynes med en mengde metadata. Dette kan være greit å bruke for oversikts skyld, 

og for sporbarheten i filene. 

1.2 Opplasting av filer  

Ved opplasting av filer til Byggeweb velger man først den mappen 

man vil legge en eller flere filer i.  

 

I eksempelet vist til høyre vil filen legge seg i den uthevede HMS-

mappen. Mappene kan være forhåndsdefinert av prosjektledelse, men 

man kan også ha rettigheter til å opprette egne undermapper i disse.  

 

 

En undermappe opprettes ved hjelp av venstre verktøylinje, 

eller ved å høyreklikke. I begge tilfeller markerer du først 

mappen som skal få en undermappe, før du  

1) klikker på knappen «Opprett mappe» i venstre 

verktøylinje  

eller 2) høyreklikker på valgte mappe og velger alternativet 

«Opprett mappe»  

 

Gi mappen ønsket navn.  
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Opplasting av filer gjøres ved å bruke funksjonen «Send filer (laste opp)». Denne funksjonen finner man som 

første knapp i høyre verktøylinje, se bilde under. Når du har klikket på knappen vil det åpne seg et nytt vindu. 

 

Det finnes flere valgmuligheter for opplasting: velg flere filer samtidig, velg en og en fil eller overfør filer fra f.eks. 

et annet prosjekt.  

Ved å bruke «Utvidet opplasting» velges flere filer samtidig, og det er tilgjengelig dra-og-slipp-funksjon direkte 

fra lokale mapper.  
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Med «Standard opplasting» velges en og en fil.  

 

«Overføring» har igjen flere alternativer. Det vanligste er å overføre fra et annet prosjekt. Gjør man dette vil også 

eventuell metadata følge med.  
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Når ønskede filer er valgt åpnes automatisk et metadata-vindu. Her fylles inn relevant informasjon om 

dokumentet. Etter at feltene er fylt ut fullføres opplasting ved å klikke «OK». Hvis du ønsker å sende ut varsel 

samtidig velger du dette før du klikker «OK», se neste avsnitt.  

 

1.3 E-post-varsling om opplastede filer  

Byggeweb Prosjekt er som standard satt opp slik at det sendes ut en daglig logg over nye filer. Dette er en 

individuell innstilling per bruker. Noen ganger kan det være behov for å varsle aktuelle aktører med det samme 

filen er lastet opp, og dette kan man gjøre samtidig med opplastingen.  

Etter at metadata er fylt ut velges «Ja» i nedtrekksmenyen nede til venstre, før man klikker «OK».   

 

 

Denne dialogboksen dukker så opp. Emne og 

melding er obligatorisk for å få sendt varselet. 

Du kan velge hele grupper som skal få varselet, 

samt enkeltbrukere med tilgang til prosjektet, 

og du kan også skrive inn e-post.  

 

Hvis man skriver inn e-posten til en person som 

ikke er med i prosjektet vil den personen motta 

e-posten, lese beskjed og se filnavn, men 

personen vil ikke kunne åpne vedlagt fil.  

 

Klikk «OK», og e-post blir sendt ut samtidig 

som fil blir lastet opp. 
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1.4 Åpne filer  

I Byggeweb Prosjekt kan du enkelt se en fullversjon av filen uten å manuelt laste den ned først. Det er tre 

handlinger som alle åpner et nytt vindu med filen som du kan forstørre, zoome inn og ut på, laste ned og printe ut 

fra.  

1. Dobbeltklikk.  

2. Høyreklikk og velg «Åpne» i menyen.  

3. Klikk på «Åpne» i feltet til høyre. 

 

1.5 Preview  

Preview er også en funksjon for å se fullversjon av filen. Høyreklikk på filen og velg «Preview», eller finn «Preview» 

i feltet til høyre.  
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1.6 Nedlasting av filer 

Det er ikke nødvendig å åpne filen først hvis du kun skal laste ned. Marker en eller flere filer, velg så 

«Hent filer (laste ned)» i høyre verktøylinje, eller høyreklikk på fil og velg «Hent filer (laste ned)» i menyen. Hvis du 

har valgt flere filer blir de lastet ned som zip-filer, og du får valget om å inkludere metadata.  

 

1.7 Rediger fil på server krever Java som p.t. kun er støttet av IE 

Ved å redigere fil på server kan du enkelt kommentere og markere et dokument. Kommentert dokument vil lagres 

som en ny filversjon i Byggeweb Prosjekt, og det gjennomføres enkelt med et par klikk. Det er to handlinger som 

starter denne funksjonen.  

1. Høyreklikk og velg «Rediger fil på server» i menyen.  

2. Klikk på «Mer?» i feltet til høyre og velg «Rediger fil på server». 

 

På grunn av krav om Java er denne funksjonen kun tilgjengelig i Internet Explorer. Bruker du andre nettlesere vil 

den ikke være synlig.  
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Når du har valgt «Rediger fil på server» åpnes det to vinduer: et lite i Byggeweb Prosjekt som du bruker for å 

bekrefte når redigeringen er ferdig, og et vindu som viser filen i ditt lokale PDF-program.  

 

Kommenter og rediger som du ønsker, og trykk på lagre-ikonet i PDF-programmet. Lukk PDF-programmet og gå 

til det lille Rediger fil-vinduet, og klikk på «Lagre en ny filversjon på Byggeweb-serveren». Du vil da gå videre til et 

vindu hvor du kan velge å redigere metadata og sende varsel til andre brukere. Klikk «OK» for å bekrefte.  
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1.8 Sammenligning av filversjoner krever Java som p.t. kun er støttet av IE 

Ofte er det naturlig å få flere variasjoner av en fil. Så lenge det alltid brukes det samme filnavnet, vil disse legges 

oppå hverandre etter hvert som nye variasjoner lastes opp. Nyeste versjon ligger øverst. Det er fremdeles mulig å 

se tidligere versjoner, og i Byggeweb Prosjekt er det også en funksjon som sammenligner to versjoner.  

1. Høyreklikk og velg «Sammenlign to filversjoner» i menyen.  

2. Klikk på «Mer?» i feltet til høyre og velg «Sammenlign to filversjoner».  

 

For at sammenligningen skal fungere må du ha støtte for Java. På grunn av dette kreves det at du bruker 

Internet Explorer til denne funksjonen.  

Når du har valgt 

«Sammenlign to 

filversjoner» åpnes det 

et nytt vindu. Her 

velger du hvilke 

versjoner du ønsker å 

sammenligne, og 

klikker på «Compare».  

 

Deretter vil det åpnes et vindu som viser begge filversjonene. Her får du sett versjonene separat, og du kan se 

dem oppå hverandre for å enklere kunne se hvor det er gjort endringer.  
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1.9 Flytting av filer  

Hvis filene som har blitt lagt ut har havnet i feil mappe er det enkelt å håndtere dette.  Du markerer filen som skal 

flyttes og klikker på «Flytt filer»-knappen i høyre verktøylinje, eller du kan høyreklikke på filen og velge «Flytt 

filer».  

 

Når du har valgt «Flytt filer» åpnes et nytt vindu som viser filene klare for flytting. Bekreft valget ved å klikke på 

«Neste».  
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Deretter kommer du til vinduet hvor du velger mappen som filen skal flyttes til. Her klikker du deg gjennom 

mappenivåene til du finner ønsket mappe.  

 

 

 

 

 

 

 

2 BIM2Share Extended Workspace  
BIM2share Extended Workspace er en tilleggsmodul for Byggeweb Prosjekt. Dette er en applikasjon som 

installeres lokalt på PC-en. BIM2Share Extended Workspace har et enklere grensesnitt mot Byggeweb og gir 

tilgang til utvidete funksjonaliteter.  

✓ Det er full dra-og-slipp-funksjonalitet til Arbeidsområdet i Byggeweb Prosjekt.  

✓ Brukeren ser både lokale filer (egen PC eller firmaets server) og filer i Byggeweb Prosjekt samtidig, og kan 

synkronisere filer begge veier.  

✓ Det er flere smarte funksjoner for å analysere filer, ta ut tegningslister til Excel osv. 

2.1 Installere BIM2Share Extended Workspace  

Byggeweb Prosjekt og BIM2Share Extended Workspace har samme programfunksjonalitet, men BIM2Share 

Extended Workspace gir tilleggsfunksjonalitet.  

BIM2Share Extended Workspace: link til nedlasting blir utlevert av leverandør BIM2Share AS.  

Første gang du starter BIM2Share Extended Workspace blir du spurt om registrering og deretter aksept av 

betaling. Betaling må aksepteres. Eksterne brukere får egen regning direkte etter at de har registrert seg.  

For Extended Workspace finnes det en komplett brukerveiledning, samt en kortere der de ti viktigste punktene er 

plukket ut. Disse er tilgjengelig fra startmenyen når programmet er installert.  
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2.2 Symbolforklaring  

Pilene i fillisten forteller hvor filen er tilgjengelig, og hvor nyeste versjon ligger.  

 

Tilsvarende forteller mappefargen hvor mappen er tilgjengelig.  
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