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1 Introduksjon  
Rapportgeneratoren skal brukes til kontroll og oppfølging av produksjon, og aksept og arkivering av teknisk 

dokumentasjon.  

Åpne rapportgeneratoren, og logg deg inn med samme informasjon du bruker når du logger deg inn på eSAM.  

  

Velg prosjekt, eventuelt leverandør, og rapporttype før du klikker på Kjør-knappen.  

 

Prosjekt, leverandør og rapport huskes til neste gang. Hvis du skal kjøre samme rapport som sist er det bare å 

starte programmet og klikke på start-knappen. 

I en rapport får du tabell, og en pivottabell som styrer et pivotdiagram. I tabellen er det hentet inn utvalgt 

metadata fra Byggeweb Prosjekt, og ved å klikke på et filnavn åpner du dokumentet. Om filen er i PDF-format 

åpnes det i KSTD-modulen, ellers åpnes det i Byggeweb Prosjekt.  
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2 Rapportbeskrivelser 

2.1 Rapporttype 1: Arbeidsfordeling pr ansvarlig  

Viser antall dokumenter som er under behandling per faglig ansvarlig.  
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2.2 Rapporttype 2: Under behandling vs behandlingsstatus  

Viser dokumenter som er under behandling og ferdigbehandlet, fordelt etter statuskode-kombinasjoner:  

Grupperes og sorteres synkende etter prioritert oppfølging 

 

Tabell:  

  

Pivotdiagram: 
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2.3 Rapporttype 3: Fordeling pr. fase  

Viser dokumenter fordelt etter revisjonskoden.  
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2.4 Rapporttype 4: Avvist siste mnd.  

Viser dokumenter avvist den siste måneden, og forventet retur fra leverandør. Gir oversikt over forventet 

arbeidsmengde i forhold til kontroll av nye versjoner fra leverandører.   
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2.5 Rapporttype 5: Antall revisjoner  

Her kan man se antall revisjoner, alle revisjonstypene, og antall per revisjonstype. Rapporten inneholder to 

diagrammer.  

Det ene diagrammet viser antall revisjoner per revisjonstype.  

 

Det andre viser antall revisjoner per dokument, sammen med en linje som viser gjennomsnittet.  
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3 Tilpasse rapporter 
Du kan enkelt sortere og filtrere visningen i tabellen.  

 

Diagrammet endres lett ved å først markere diagrammet, og så velge fanen Utforming under Pivotdiagramverktøy 

øverst i Excel.  

 

Du kan velge forskjellige stiler, bare hold muspeker over bildene i verktøylinjen for å få forhåndsvisning. Prøv også 

Hurtigoppsett for å se ulike kombinasjoner med forklaring, titler, datatabeller og mer.  
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Du kan endre hvilke data diagrammet viser både i diagrammet og pivottabellen. Det anbefales å bruke 

pivottabellen, som ligger i arket som heter Pivot. Dette arket ser litt forskjellig ut avhengig av hvilken rapporttype 

du har skrevet ut, men felles er at selve tabellen ligger i arket, og til høyre i vinduet finner du panelet. Panelet er 

kun synlig hvis du har markert en celle i selve tabellen.  
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3.1 Eksempler på tilpasninger  

Vis data kun for dokumenter med mer enn to revisjoner  

Eksempelet er lagd med rapporttype 5.  

 

Åpne pivot-arket og klikk på nedtrekksmenyen i Rev.nr.-cellen. Velg verdiene du ønsker skal vises i diagrammet. 

Klikk OK og gå over til diagram-arket.  
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Vis kun «dine» dokumenter, eller dokumenter for din gruppe  

Eksempelet er lagd med rapporttype 2.  

 

Åpne pivot-arket og marker vilkårlig celle i tabellen, slik at panelet til høyre vises. Dra Ansvarlig-feltet ned til Filtre-

ruten.  

 

I tabellen har feltet Ansvarlig dukket opp som filter. Du kan velge ut en person, eller du kan huke av for å velge 

flere personer, se eksempelbildet over. Klikk OK og gå over til diagram-arket.  
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Legge til ny dimensjon i en tabell  

Eksempelet er lagd med rapporttype 4.  

 

Åpne diagram-arket og marker diagrammet, slik at panelet til høyre vises. Dra Ansvarlig-feltet ned til Forklaring-

ruten.  

Du kan velge om du ønsker å stable eller gruppere søylene, ved å høyreklikke på diagrammet og velge «Endre 

diagramtype».  

Forklaring på ansvarlig, altså et navn tilknyttet fargen, kan vises på to måter. Begge måtene finner du ved å 

markere diagrammet, og klikke på plusstegnet øverst til høyre.   

 

Datatabell er en oversiktlig tabell plassert under diagrammet, som viser navn tilknyttet farge, og i tillegg antall 

dokumenter hver person har avvist siste måned. Forklaring gir kun navn tilknyttet fargen, til høyre for diagrammet.  
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