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BIM2Share presenterer:  

BIM2Share Kommentering & Signering  
 

Generelt om BIM2Share Kommentering & Signering 

Modulen BIM2Share Kommentering & Signering er ment for å kontrollere og signere dokumenter. 

Dette kombinert med samhandling. Flere personer kan samtidig kontrollere et dokument, og 

diskutere og markere i samme modul – på hver deres PC, på hvert deres sted.  

SAMHANDLING – KOMMENTERING – SIGNERING 

 

Kommentering & Signering gir full oversikt over nåværende og tidligere versjoner. Du får også 

åpnet andre dokumenter rett fra modulen. Modulen tilbyr en rekke redigerings- og 

visningsverktøy, og gjør det mulig for deg å utføre faglig kontroll for et helt prosjekt på ett sted – 

uansett hvor du er og hvem du samarbeider med.  

  

BIM2Share Kommentering & Signering – Beskrivelse 
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To varianter å velge mellom  

BIM2Share Kommentering & Signering tilbys i to varianter: med roller, og uten roller.  

I prosjektene som bruker Kommentering & Signering med roller blir du tildelt dokumenter du skal 

kontrollere, og får full oversikt over det som venter på kontroll og det som har blitt kontrollert. 

Man kan søke opp andre dokumenter, men det er satt opp slik at man kun kan kommentere og 

signere på dokumenter hvis noen har gitt deg tilgang til nettopp dette. Denne varianten har flere 

typer oppsett – snakk med oss for å få vite mer.  

Kommentering & Signering uten roller er mer åpent, men fremdeles med noen begrensninger slik 

at kun de med riktige rettigheter kan se, kommentere og signere dokumentene.  

Hva du trenger for å ta i bruk BIM2Share Kommentering & Signering 

Du må være opprettet som bruker i våre systemer, og være tilknyttet et prosjekt som har aktivert 

Kommentering & Signering.  

 

 

 

 

Fordeler 

✓ Kobling mot dokumentplan og prosjekthotell   

✓ Mer effektiv arbeidsmetodikk  

✓ Store tidsbesparelser for kontroll  

✓ Søkemotor til prosjektets filer  

✓ Grafisk visning av filer  

✓ Samhandling  

     

Vil du vite mer om BIM2Share Kommentering & Signering og andre produkter fra 

BIM2Share? 

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