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eSAM/Byggeweb Rolleveiledning:  

Dokumentkontroller (Ekstern) 
 

 

 

Hvem er «Dokumentkontroller»? 
Rollen «Dokumentkontroller (Ekstern)» er ansvarlig 

for å etablere transmittel og kopiere inn i 

rådgiverens leveransemappe. Denne rollen er en 

spesialutgave av rollen «Utveksler». 

 

Hver rådgiver/leverandør skal minst ha en person 

med denne rollen. 

 

Som «Dokumentkontroller (Ekstern)» arbeider du i 

Arbeidsområdet. 

Arbeidsoppgaver 

Utveksling av filer 

For å utveksle filer i Arbeidsområdet bruker du 

funksjonene «send filer (laste opp)» og «hent filer 

(laste ned)». Funksjonen «send filer» gir deg 

mulighet til å levere filer til Arbeidsområdet, mens 

«hent filer» sørger for å hente filer ned til din lokale 

maskin. 

 

Riktig filinformasjon/metadata på leveranser 

Sammen med dine kolleger er du ansvarlig for å 

utarbeide leveranser til Bane NOR (transmittel).  

Transmittelen skal gå gjennom følgende sjekk hos 

Bane NOR, før selve innholdet behandles: 

 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 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) 

 

Oppdatere informasjon på filer 

Ved leveranse skal du benytte «redigere 

filinformasjon» for å legge på transmittelnummer og 

evt. annen informasjon. 

Fordeler for deg: 

Enkel tilgang til prosjektmateriale 

Du har alltid adgang til de andre prosjekterendes 

materiale og unngår derfor å bruke tid på å 

kontakte disse og deretter vente på e-post fra disse. 

 

 

  

Byggeweb Prosjekt 
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Typiske handlinger – Dokumentkontroller (Ekstern) 

Laste opp filer (Upload) 

I Arbeidsområdet 

 
1. Marker den mappen der du ønsker å plassere filen(e). 

2. Klikk på knappen «Send filer (laste opp) i den høyre verktøylinjen. 

 

Forts. neste side 
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3. Velg metode for å laste opp. 

Standard – Tradisjonell metode. 

Java – En litt mer elegant metode som gir valg av flere filer samtidig og «drag and drop»  

4. Velg filene på din lokale maskin. 

5. Velg om en eller flere parter skal motta e-post om at en ny filversjon er tilgjengelig i Arbeidsområdet.  

6. Klikk «Last opp».  

 

7. Beskriv filene med metadata. 

8. Klikk «OK».  
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Laste ned filer (Download) 

I alle områder – skjermbildet viser Arbeidsområdet 

 
1. Marker den eller de filene som du ønsker å laste ned. 

2. Klikk på knappen «Hent filer (laste ned) i den høyre verktøylinjen. 

 

3. Velg nedlastingsmetode. 

Standard – Filene lastes ned som en samlet ZIP-fil. 

Java – Forbedret metode der du kan laste ned filer til forskjellige mapper. 

4. Velg om de metadata som er tilknyttet filene skal vedlegges som separate filer.  

5. Klikk «Neste».  

Velg om du ønsker eventuelt Xref-filer vedlagt.  

(Xref i forbindelse med DWG-tegninger. Disse bør lastes ned for korrekt visning.) 
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6. Klikk link for å laste ned filer. 
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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». 
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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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Kopiere fil til ny mappe 

I Arbeidsområdet 

 

1. Velg filen(e) du vil kopiere til den nye mappen. 

2. Klikk på knappen «Kopier siste filversjoner» i den høyre verktøylinjen. 

 

3. Bekreft utvalget ved å klikke «Neste». 

 

Forts. neste side 
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4. Velg mappen filene skal kopieres til. 

5. Klikk «OK».   

Dersom filene allerede finnes i målmappen så vil du få et varsel om dette. 

 

6. Klikk «Lukk vindu» 
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