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eSAM/Byggeweb 

BIM2Share – Extended Workspace 
 

Generelt om Extended Workspace. 

✓ En portal som samler prosjektets filer og modeller i et felles grensesnitt, uavhengig av lagringssted.  

✓ Prosjektdeltakere kan bearbeide og lagre sine filer lokalt på egen PC / bedriftens server, prosjekthotellet eller 

BIM-server. 

✓ Kan benyttes til automatisert innsamling og overføring av «as built» og FDV-dokumentasjon. 

 

✓ Konseptet bygges rundt en felles datamodell for både filer og BIM som alle aktører i 

byggeprosessen kan nå gjennom enkle grensesnitt og verktøy. 

 

 

Gir følgende muligheter: 

✓ Smart synkronisering/utveksling av data mellom forskjellige aktører/servere 

✓ Gir oversikt over siste/tidligere versjoner lokalt og på prosjekthotellet 

 

✓ Gir brukeren muligheter for å lage egne mapper lokalt og på web 

 

  

BIM2Share – Extended Workspace 
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Pilforklaring 

  Ingen pil ned og grønn pil opp  =  Filen finnes kun på Byggeweb.  

  Grønn pil ned og ingen pil opp  =  Filen finnes kun lokalt.  

  Grønn pil ned og grønn pil opp  =  Filversjonen på Byggeweb og lokalt er identiske.  

  Grønn pil ned og rød pil opp =  

  

Filen med den nyeste tiden er lokal, filene er ikke identiske.  

  Rød pil ned og grønn pil opp 

    

=  

  

Filen med den nyeste tiden er på Byggeweb, filene er  

ikke identiske.  

Mappeforklaring 

            Blå og gul mappe          =  Mappen er delt. Finnes både lokalt og på Byggeweb.  

            Gul mappe         =  Mappen er bare på Byggeweb.  

   Blå mappe  =  Mappen er bare lokal.  

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

Fordeler 

✓ Full dra/slipp funksjon 

✓ Søkemotor til prosjektets filer 

✓ Grafisk visning av filer og metadata  

✓ Dele/importere mappestruktur, med eller uten filer   

✓ Full styring på fildelingen mellom lokale filer og Byggeweb 

✓ Oppfølging av filer og bruken av filen (historikk på forhåndsvalgte filer) 

✓ Visuell visning (et symbol) om man har siste revisjon lokalt eller på Byggeweb  

Vil du vite mer om BIM2Share – Extended Workspace for Byggeweb? 

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