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eSAM/Byggeweb Rolleveiledning:  

Dokumentkontroller (Bane NOR) 
 

 

 

Hvem er «Dokumentkontroller»? 
Rollen «Dokumentkontroller (Bane NOR)» er 

ansvarlig for å initiere godkjenning/aksept av 

rådgivernes leveranser (transmittel) og distribusjon 

av disse til utførende (entreprenører). Denne rollen 

er en kombinasjon av rollene «Utgiver og Fordeler», 

«Godkjenner» og i enkelte prosjekter også 

«Printdistributør». 

 

Som «Dokumentkontroller (Bane NOR)» arbeider du 

i Arbeids-, Utgivelses- og Fordelingsområdet. 

 

Er du «Dokumentkontroller (Bane NOR)» er du 

ansvarlig for å holde deg orientert om eventuelle 

nye leveranser fra rådgiverne. Du har på samme 

måte ansvaret for å levere transmitler i retur til 

rådgiverne dersom det er nødvendig.  

Arbeidsoppgaver 

Initiell godkjenning/aksept av leveranser 

Sammen med prosjektet er du ansvarlig for å 

godkjenne/akseptere leveranser fra andre 

prosjektdeltakere (transmittel). I første ledd skal du 

åpne filer og sjekke følgende: 

 Er transmitteldokumentet riktig utformet?  

(Er det brukt korrekt transmittelnummerering 

og dokumentnummerering?) 

 Inneholder transmitteldokumentet alle de 

filene som er markert med samme transmittel-

nummer? 

 Stemmer filinformasjonen i transmittel-

dokumentet overens med den filinformasjonen 

som ligger på filene i eSAM/Byggeweb (tittel, 

revisjon osv.)? 

 Stemmer filinformasjonen i transmittel-

dokumentet overens med den informasjonen 

som ligger på tittelfeltet inne i tegningen? 

 

 Er revisjonsnummereringen korrekt 

sammenlignet med forrige revisjon? 

 Er de kommentarene som ble gitt på forrige 

revisjon adressert?  

(Dersom forrige revisjon ble 

godkjent/akseptert med kommentar) 

 

Overvåkning av mappe 

For å kunne starte prosessen før dokumentasjonen 

gjøres tilgjengelig for entreprenører setter du selv 

på overvåkning av rådgivernes leveransemapper. 

 

Hvilke mapper dette er vil kunne variere fra prosjekt 

til prosjekt. 

 

Oppdatere status på filer 

Underveis i godkjenningsprosessen skal du benytte 

«redigere filinformasjon» for å oppdatere statuser 

og annet. 

 

Utgi filer 

For å utgi filer til Utgivelsesområdet brukes 

funksjonen «Utgi filer». 

 

Som hovedregel i eSAM/Byggeweb skal filer utgis 

og fordeles fra Arbeidsområdet (og ikke fra egen 

maskin), Utgivelsesområdet benyttes til justeringer 

ved behov samt muligheter for overvåkning av 

status.  

 

Fordele filer 

For å fordele filer til fordelingslistene skal filen 

fordeles. Du kan enten fordele filer i forbindelse 

med utgivelsen eller fordele filer i Utgivelses-

området ved å bruke funksjonen «fordel filer». I 

begge tilfeller har du mulighet til å fordele filen til 

flere fordelingslister på en gang. 

Byggeweb Prosjekt 
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Opprette versjonssett 

Dersom prosjektet ønsker å arkivere transmitler så 

kan det opprettes versjonssett som vil håndtere 

dette. 

Fordeler for deg: 

Færre misforståelser 

Når foreløpige og gjeldende filer holdes i hver sin 

modul unngår du misforståelser og feil som er 

oppstått fordi en foreløpig fil feilaktig er blitt 

forvekslet med en gjeldende. 

 

Entydig plassering av filer.  

I Utgivelsesområdet kan et filnavn bare opptre ett 

sted. Du er derfor sikker på at filen ikke finnes i en 

nyere versjon i en annen mappe. 

Mindre administrasjon 

Når et dokument er blitt fordelt første gang huskes 

fordelingen av filen. På den måten behøver du kun å 

fordele dokumenter en gang. Dette sparer tid og 

administrasjon ved fordelingen av nye revisjoner. 

 

Overblikk 

eSAM/Byggeweb gir deg mulighet for å kontrollere 

hvilke brukere som har adgang til hvilke filer. Du har 

derfor til enhver tid overblikk over hvilke 

dokumenter de andre brukerne har adgang til. 
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Typiske handlinger – Dokumentkontroller (Bane NOR) 

Overvåk mappe 

I Arbeidsområdet 

 

1.  Marker mappen du ønsker å overvåke. 

2.  Klikk på knappen «Overvåk mappe» i den venstre verktøylinjen. 

3.  Velg om undermapper også skal overvåkes.  

Klikk «OK». 

OBS! Ikke velg toppmappen, da vil du kunne motta mye informasjon på e-post. 
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Se dokument 

I alle områder – skjermbildet viser Arbeidsområdet 

 

1. Marker filen du ønsker å se. 

2. Om nødvendig: Velg filversjonen i «drop-down» menyen (Byggeweb velger automatisk den siste). 

3. Velg visningsmetode (Avhenger litt av filformat du har valgt):  

Preview – Dokumentet vises i Byggewebs tegningsleser. I tegningsleseren kan du legge inn kommentarer, 

måle i tegninger og skrive ut direkte til din lokale printer. 

Adobe Reader – Dokumentet vises i Adobe Reader (gjelder PDF-dokumenter).  

Åpne – Du kan velge mellom å åpne filen direkte i originalprogrammet, lagre filen på din maskin og redigere 

den på serveren. For å åpne/redigere filen må du ha et program som håndterer filens format.  

Compare – Bruk Byggewebs tegningsleser til å grafisk sammenligne to versjoner av samme dokument. 
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Oppdatere filinformasjon på dokumenter (metadata) 

I Arbeids- og Utgivelsesområdet – skjermbildet viser Arbeidsområdet 

På en enkeltfil 

 

1. Velg filen du vil endre data på. 

2. Velg fanen «Filinformasjon» i nedre del av skjermbildet. 

3. Endre opplysningene og klikk «Oppdater». 

 

  

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


eSAM/Byggeweb Rolleveiledning: Dokumentkontroller (Bane NOR) side 6/17 

 

BIM2Share AS, Leif Tronstads plass 4, 1337 Sandvika,   

tlf: 67 81 71 00, fax: 67 81 70 01, e-post: support@byggeweb.no | www.bim2share.no  

Oppdatere filinformasjon på dokumenter (metadata) 

I Arbeids- og Utgivelsesområdet – skjermbildet viser Arbeidsområdet 

På flere filer 

 

1. Velg filene du vil endre data på.  

2. Klikk på knappen «Rediger filinformasjon» i den høyre verktøylinjen. 

 

3. Endre opplysningene. 

4. Klikk «OK». 
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Sende beskjed knyttet til fil 

I alle områder – skjermbildet viser Arbeidsområdet 

 
1. Velg filene du vil sende knyttet til beskjeden. 

2. Klikk på knappen «Varsle brukere og kontaktpersoner» i den høyre verktøylinjen. 

 

Forts. neste side 
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3. Skriv inn et emne og en tekst 

4. Velg brukere eller grupper som er mottaker av beskjed. 

5. Klikk «OK» for å sende beskjed. 
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Utgi og fordele fil fra Arbeidsområdet  

I Arbeidsområdet – første gang 

 

1. Velg den eller de filene i Arbeidsområdet som du vil utgi. 

2. Klikk på knappen «Utgi filer (overfør)» i den høyre verktøylinjen. 
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3. Velg dokumentliste og undermappe. 

4. Klikk «OK». 

 

5. Bekreft de valgte filene og klikk «OK». 
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6. Klikk «Fordel nå». 

 

7. Velg mottakere i listen. 

8. Klikk «OK». 

 

9. Klikk «OK». 
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I Arbeidsområdet – n’te gang 

 

1. Velg den eller de filene i Arbeidsområdet der du vil utgi en ny versjon (markert med røde piler som indikerer 

nyere versjon i Arbeids-området). 

2. Klikk på knappen «Utgi filer (overfør)» i den høyre verktøylinjen. 

 

3. Klikk «OK». 

 

4. Klikk «Avslutt». 
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Endre fordeling av fil 

I Utgivelsesområdet 

 

1. Velg den eller de filene du ønsker å gjøre en endring i fordelingen av. 

2. Klikk på knappen «Fordel filer» i den høyre verktøylinjen. 

 

3. Velg mottakere i listen 

4. Klikk:  Legg til – For å legge til mottakere av filene, tidligere mottakere vil ikke merke noen forskjell. 

  Erstatt – Bytt ut det eksisterende utvalget av mottakere med det nye utvalget 

Dersom ingen velges blant mottakerne og man klikker «Erstatt» vil filen trekkes tilbake fra Fordelingsområdet 

og ikke være tilgjengelig. 
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Opprette versjonssett 

I alle områder – skjermbildet viser Arbeidsområdet 

 

1. Velg «Versjonssett» i den venstre menyen. 

2. Klikk på knappen «opprett nytt versjonssett» i den venstre verktøylinjen. 
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3. Skriv inn navn på versjonssettet (f.eks. transmittelnummer) og evt. en beskrivelse. 

4. La versjonssettet stå som «Ulåst». 

5. Klikk «Neste». 

 

6. Velg brukere med adgang til versjonssettet:  

Administrator – Kan endre alt på versjonssettet, inkl. låse det, endre brukertilganger, legge til og fjerne filer 

samt slette hele listen. 

Materialeansvarlig – Kan kun legge til, endre versjon og fjerne filer fra versjonssettet. 

Observatør – Kan kun se innholdet i versjonssettet. 

OBS! Rettighetene på versjonssettet settes uavhengig av brukerens andre rettigheter. 

7. Klikk «OK». 
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Legge til filer i versjonssett 

I alle områder – skjermbildet viser Fordelingsområdet 

 

1. Marker de filene du ønsker å legge til i versjonssettet. 

2. Klikk på knappen «Legg til i versjonssett» i den høyre verktøylinjen. 

 

3. Velg versjonssett (eller opprett et nytt). 

4. Klikk «Neste». 
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5. Bekreft de filene du har valgt og klikk «OK». 
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