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1 Utgivelsesområdet  
I utgivelsesområdet samles gjeldende dokumenter og frigis herfra til fordelingsområdet. Utgivelsesområdet skal 

betraktes som et oppsamlingsområde for det gjeldende materialet, og ikke et område hvor brukerne skal hente 

filer – dette gjør de i fordelingsområdet.  

Rettigheter til utgivelsesområdet settes av prosjektadministrator på brukernivå.  

1.1 Strukturen i utgivelsesområdet  

I utgivelsesområdet har hver enkelt prosjekterende fått sin dokumentliste. Se på dette som en katalog av filer som 

skal gis ut, heller enn en dokumentliste. Under hver dokumentliste er det laget kategorier som filene skal deles inn 

i, for enkelt å kunne distribueres til hver enkelt utførende, etter relevans for disse.  

 

Tanken er at når filene utgis, så skal hver enkelt 

prosjekterende bestemme hvilken underkategori hver fil 

tilhører. Hvilke underkategorier som er tilgjengelige er det 

prosjektet selv som avgjør. I eksempelet til venstre skal 

snitt-filer plasseres i underkategori «02 Snitt» i kategorien 

(dokumentlisten) «ARK».  

 

OBS! Følg strukturen, hvis ikke blir det vanskelig å holde 

styr på fordelingen. Gi beskjed til prosjektadministrator 

ved forbedringsforslag.  

 

Ved opplasting av ny filversjon bør det vurderes om 

endringen er stor nok til at filen må utgis på nytt. Er det 

f.eks. et mål som mangler kan det være nok å 

videreformidle dette på en annen måte, og få det endelig 

digitalt dokumentert ved en senere, større revidering av 

tegningen.  
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1.2 Utgivelse og fordeling av filer  

Filene utgis fra arbeidsområdet til utgivelsesområdet, og herfra fordeles de videre til valgte fordelingslister i 

fordelingsområdet.  

 

Marker fil(er) i Arbeidsområdet, og klikk på knappen «Utgi filer (overfør)» i den høyre verktøylinjen eller høyreklikk 

og velg «Utgi filer (overfør)». Når filene utgis, er de å regne som gjeldende dokument/arbeidstegning.  

Nå dukker det opp et valgbilde på skjermen, hvor en må velge hvilken av underkategoriene filene skal legges i. 

Dette valget gjøres kun første gang du utgir en fil. En har kun adgang til å lagre dokumenter i sin egen 

dokumentliste. Ved å holde musepekeren over den grønne mappen, så ser man også hvilke fag som er tilknyttet 

hver enkelt underkategori, og som dermed vil få tegningene. Velg kategori, og klikk «OK» nederst i vinduet.  

 

mailto:support@bim2share.no
http://www.bim2share.no/


BIM2Share AS Byggeweb Prosjekt Side 4/11 

BIM2Share AS, Lysaker Torg 4, 1366 Lysaker 

Tlf.: 23 68 75 00 | E-post: support@bim2share.no | www.bim2share.no 

Neste vindu er en kontroll på at riktige filer er på vei til utgivelsesområdet. Klikk «OK» for å bekrefte.  

 

Før filen(e) blir distribuert setter man også opp fordelingsruten. Dette gjøres i to trinn.  

Noen prosjekter er satt opp slik at de som utgir ikke kan fordele. Hvis du opplever dette og ikke har fått 

tilstrekkelig informasjon om rutinen, ta kontakt med prosjektadministrator for å avklare.  

1. Etter å ha bekreftet filene kommer muligheten til å fordele filene. Dette er den enkleste måten å holde 

oversikt på at man har fordelt egne filer. Sjekk at de ønskede filene er huket av, klikk «Fordel nå».  

Det kan også fordeles i etterkant, ev. trekkes tilbake, i så fall bør filens status sjekkes først.  
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2. Neste vindu består av valgmeny der man kan velge blant alle fordelingslistene som er tilknyttet den 

aktuelle filen. Dette er forhåndsdefinerte innstillinger gjort av prosjektet. Velg fordelingsliste(r) og klikk 

«OK». Fordelingslisten «Alle tegninger» brukes ved filer som kan være tilgjengelige for alle, men som ikke 

skal knyttes til alle fordelingslistene. Dette for å unngå unødige varsler og forvirring.  

 

Filen(e) er nå kopiert til utgivelsesområdet, og i fordelingsområdet finner man en eller flere pekere til kopien(e) i 

utgivelsesområdet.  
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1.2.1 Symboler og filtre  

Om en fil er utgitt og/eller fordelt kan man enkelt finne ut ved å se på pilene som vises ved filen. Filer som aldri 

har blitt utgitt eller fordelt, har ingen pil ved siden av seg.  

I arbeidsområdet viser grønn pil at nyeste filversjon er utgitt. Hvis du holder musepekeren over grønn pil ser du 

om filen er fordelt, og hvilken fordelingsliste den i så fall er fordelt til.  

Rød pil i arbeidsområdet betyr at filen tidligere har blitt utgitt, men den nyeste filversjonen er ikke utgitt. Rød pil 

betyr altså at nyeste filversjon ikke er tilgjengelig i hverken utgivelsesområdet eller fordelingsområdet.  

 

I utgivelsesområdet er det røde og blå piler. Rød enkeltpil betyr det samme som i arbeidsområdet – nyeste 

filversjon er ikke utgitt. Rød dobbeltpil betyr at filen er utgitt, men ikke fordelt. Blå dobbeltpil betyr at filen både er 

utgitt og fordelt. Også i utgivelsesområdet får man mer informasjon ved å holde musepekeren over pilen.  
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I menyen til venstre i utgivelsesområdet finner du også ferdigdefinerte filtre som raskt gir oversikt over status på 

alle filene i utgivelsesområdet.  

 

1.3 Fordeling av utgitte filer  

I noen tilfeller har noen ansvar for å utgi filer, mens andre har ansvar for å fordele filer. Det kan også hende man 

av en god grunn ikke ønsker å fordele og utgi samtidig. Dette kapittelet viser hvordan du fra utgivelsesområdet 

fordeler filer som allerede har blitt utgitt.  
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Gå til utgivelsesområdet og velg filteret «Ikke fordelte filer». I visningsvinduet ser du hvilken dokumentliste filen(e) 

ligger i. Du kan også gå rett til dokumentlisten og fordele derfra. Marker filen(e) du skal fordele, og bruk høyre 

verktøylinje eller høyreklikk og velg «Fordel filer».  

 

Hvis dette er første gang filen fordeles velger du fordelingslisten filen skal knyttes til og klikker «OK». Hvis du 

brukte nevnte filter når du fordelte er filen ikke lenger synlig i visningsvinduet. Hvis du derimot bytter til filteret 

«Siste frigitte filer» vil du finne filen, og se at pilene nå er blå.  

1.4 Send filer til print   

Gå til utgivelsesområdet og marker filen(e) som skal sendes til print. Bruk høyre verktøylinje eller høyreklikk og 

velg «Send filer til print».  
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Tips: det kan være hensiktsmessig å bruke filteret «Siste frigitte filer» i utgivelsesområdet når filer skal sendes til 

print.  

Når «Send filer til print» er valgt åpnes det et nytt vindu. Her velges «Enkel printbestilling» eller «Printbestilling iht. 

fordelingsliste». Sistnevnte krever at dette på forhånd er satt opp i prosjektet, og det gir enklere og automatisk 

printbestilling. Videre i brukerveiledningen beskrives valget «Enkel printbestilling».  
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Først kommer det vindu som viser valgte filer. Bekreft utvalget ved å klikke «Send bestilling». Det neste vinduet 

viser skjemaer som skal fylles ut. Adresse-skjemaene kan enkelt fylles ut ved å velge fra prosjektets adresseliste. 

Adressen tilknyttet hver person er deres firmaadresse med mindre annet er spesifisert under brukeroppsett (se 

Feil! Fant ikke referansekilden.), telefonnummeret er individuelt. Dersom feltet for «Faktura sendes til» ikke fylles u

t vil printsenteret benytte kontaktinformasjon fra «Faktura betales av». Informasjonen som fylles inn ved første 

bestilling huskes til senere.  
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Informasjon om printleverandører i Norge og flere andre land er allerede knyttet til Byggeweb Prosjekt. Klikk 

«Velg» for å se utvalget. Velg deretter Norge for å se tilgjengelige printleverandører. Velg ønsket printsenter og 

klikk «OK».  

 

Feltet «Kontonummer» brukes bare hvis ditt firma har egen avtale med et printsenter. Klikk «OK» for å sende inn 

bestilling.  

 

1.5 Fjerne filer fra utgivelsesområdet  

Det kan forekomme at filer blir lagt ut i utgivelsesområdet ved en feil, ev. har en fil blitt knyttet til feil kategori. 

Disse er det kun administratorer av utgivelsesområdet som kan få fjernet. Ta derfor kontakt med 

prosjektadministrator hvis denne situasjonen skulle inntreffe.  
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