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eSAM/Byggeweb Rolleveiledning:  

Utgiver og Fordeler (Bane NOR) 
 

 

 

Hvem er «Utgiver og Fordeler»? 
Rollen «Utgiver og Fordeler» tildeles de 

prosjektdeltakerne som skal levere gjeldende 

materiale til prosjektet, normalt PDF-filer. Som 

«Utgiver og Fordeler» jobber du i Arbeids- og 

Utgivelsesområdet. 

 

Det er ditt ansvar å frigi, og dermed fordele de 

gjeldende filer til de riktige fordelingslister slik at 

mottaker får adgang til dokumentene. Du er selv 

ansvarlig for at filene ikke avventer frigivelse slik at 

det gir flaskehalsproblemer i prosjektet. 

Arbeidsoppgaver 

Utgi filer 

For å utgi filer til Utgivelsesområdet brukes 

funksjonen «Utgi filer». 

 

Funksjonene er plassert i henholdsvis Arbeids- og 

Utgivelsesområdet og gir mulighet for å utgi 

filversjoner fra Arbeidsområdet eller direkte fra egen 

maskin. 

 

Som hovedregel i eSAM 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. 

 

 

Beskrivelse av filer 

Alle filer i Utgivelsesområdet skal beskrives. Filene 

beskrives med metadata hvor antallet felter kan 

variere fra prosjekt til prosjekt. I utgangspunktet skal 

alle filer være beskrevet av den brukeren som har 

lastet opp filene i Arbeidsområdet (rollen 

«Utveksler»). 

Du har alltid mulighet til å korrigere metadata på 

filene ved å bruke funksjonen «Rediger 

filinformasjon». 

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 

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. 

 

Byggeweb Prosjekt 
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Dokumentasjon  

Byggeweb logger alle bevegelser i prosjektet. På 

denne måten har du dokumentasjonen for dine 

handlinger. 

 

 

 

 

 

Typiske handlinger – Utgiver og Fordeler 

Utgi og fordele fil fra Arbeidsområdet  

I Arbeidsområdet – første gang 

 

1. Velg den eller de filene i Arbeidsområdet som du vil utgi. 
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2. Klikk på knappen «Utgi filer (overfør)» i den høyre verktøylinjen. 

 

3. Velg dokumentliste og undermappe. 

4. Klikk «OK». 

 

5. Bekreft de valgte filene og klikk «OK». 

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


eSAM/Byggeweb Rolleveiledning: Utgiver og Fordeler (Bane NOR) side 4/10 

 

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  

 

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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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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Orienter deg i mappene 

I Utgivelsesområdet 

Nye filversjoner i Arbeidsområdet 

  

(Kun for de filer som er utgitt fra Arbeidsområdet.) 

1. Velg snarveien «Ikke utgitte filversjoner» i menyen til venstre 

2. Kontrollér om det er filer i Utgivelsesområdet som har en nyere filversjon i Arbeidsområdet. 

 

Siste utgitte filer 
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1. Velg snarveien «Siste utgitte filer» i menyen til venstre. 

2. Kontrollér om alle filene er fordelt 

 

Blått ikon = filen er fordelt 

Rødt ikon = filen er ikke fordelt  
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Ikke fordelte filer 

 

1. Velg snarveien «Ikke fordelte filer» i menyen til venstre i Utgivelsesområdet. 

2. Kontrollér om du har ansvaret for å fordele noen av filene og evt. fordel dem. 
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