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BIM2Share AS, Lysaker Torg 4, 1366 Lysaker   

Tlf.: 23 68 75 00 | E-post: support@bim2share.no | www.bim2share.no  

BIM2Share AS – Byggeweb Capture 

Brukerveiledning – Pålogging  
 

Du er gitt tilgang til en Capture-liste. Denne har du tilgang til ved pålogging til eSAM, samt ved å laste ned appen 

Byggeweb.   

Brukernavn og passord 

1. Dersom du ikke tidligere har vært registrert som bruker i eSAM, følg veiledning du har mottatt på e-post 

med påloggingsinformasjon til eSAM for å fullføre opprettelsen av din brukerkonto. 

2. Alle skal ha mottatt en e-post om at de er gitt tilgang til «Prosjektnavn»  

Webgrensesnitt 

Når du har logget deg inn på http://esam.bim2share.no:  

- Velg fanen «Applikasjoner»  

- Velg der «Capture» 

- Velg så «Registreringer» 

- Klikk deg inn på «Prosjektnavn» 

Du kan innenfor dine brukerrettigheter utføre alle funksjoner i forhold til å bearbeide registreringer, og opprette 

nye. Gjør deg kjent i systemet. 

App på mobil/nettbrett 

Registrering opprettes enklest med mobiltelefon eller nettbrett. Når byggeleder lager en ny registrering, vil 

bildedokumentasjon, plassering på kart og plassering på tegning legges ved. Registreringen vil kun bli sendt til de 

som er ansvarlig for besvarelse. Ansvarlig entreprenør vil så kunne besvare registreringen som utført via sin 

telefon/nettbrett.  

For å installere app: 

- Søk etter «Byggeweb» i App Store eller Play Butikk (på noen enheter vises appen som Docia) 

- Installer app 

- Logg deg på med samme brukernavn og passord du benytter på PC-en  

NB! Endre server til www.bim2share.no:  

 

Velg «Capture», så «Registreringer», for tilgang til aktuell Capture-liste. Byggeledere kan nå starte registrering av 

nye mangler, og alle brukere kan behandle eksisterende mangler de finner som opprettet.  

- Veiledning installasjon av app, iOS: http://esam.doc.bim2share.no/eSAM_App_iOS.pdf  

- Veiledning installasjon av app, Android: http://esam.doc.bim2share.no/eSAM_App_Android.pdf  

Ved spørsmål, kontakt BIM2Share på e-post support@bim2share.no og telefon 23 68 75 00.  
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