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eSAM, BIM2Share:  

Byggeweb Capture 
 

Generelt om Byggeweb Capture 

✓ Byggeweb Capture er et verdifullt verktøy for alle parter som skal gjennomføre kontroller og dokumentere 

kvaliteten på og omfanget av utført arbeid.  

✓ Byggeweb Capture er en app til mobil og nettbrett (iOS og Android) som benyttes på befaring for 

registrering og behandling av hendelser og funn.  

✓ Alle funn kan samles i applikasjon – bilder, plassering mot tegning, kommentarer, dialog osv. 

✓ Du kan registrere og behandle avvik offline.  

✓ Capture erstatter papirskjema, kamera og manuelle tegninger. Alt er tilgjengelig på din telefon. 

 

Funksjoner 

✓ Enkel og intuitiv registrering til KS, tilsyn og mangelregistrering    

✓ Registreringen foregår direkte via din smarttelefon eller nettbrett  

✓ Legg til bildedokumentasjonen direkte via mobilens kamera  

✓ Visuell plassering av registreringer på plantegninger  

✓ Mobil og online adgang for alle involverte parter  

✓ Enkel generering av rapporter  

✓ Komplett overblikk over status på registreringene  

✓ Varsling via e-post  

✓ Mulighet til å definere egne felter   

Byggeweb Capture 
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Ta med deg mobil eller nettbrett ut på befaring, åpne listen og opprett en registrering 

 

Videresending av registrering 

  

Status      Se registreringer fordelt på tegningene 

 

  

  

 

..  
Hallo  

  

Fordeler 

✓ Erstatter papirskjema, kamera og manuelle tegninger 

✓ All registrering og behandling enkelt tilgjengelig i app – også offline! 

✓ Intuitiv og visuell brukerflate – krever ingen opplæring av UE 

✓ Populært verktøy blant utførende fag, som enkelt kan dokumentere sin utførelse og unngår papirarbeid 

på kveldstid 

✓ Store tidsbesparelser i registrering og behandling av dokumentasjon og avvik  

✓ Systematisk bearbeidelse av avvik – prosjektene oppnår færre feil ved overlevering med Capture 

✓ Grafisk statistikk – prosjektet har full kontroll på status i behandlingen av avvik 

✓ Capture genererer verdifull statistikk; hva er årsaken til avvik? Aktiv benyttelse for KS tiltak gir de virkelig 

store kostnadsbesparelsene i prosjektet  

Vil du vite mer om Byggeweb Capture og andre produkter fra BIM2Share? 

Kontakt BIM2Share Support på support@bim2share.no eller les mer på hjemmesiden: www.bim2share.no  
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