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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  

eSAM/Byggeweb:  

Faglig kontroll av teknisk dokumentasjon 
 

 

Endre Prosesstrinn og Statuskode   
Filer gjennomgå en faglig kontroll og få prosesstrinn «Ferdigbehandlet» og en statuskode. 

Statuskodene som benyttes er 1, 2, 3, 4 og Utgått. Definisjonen på disse statuskodene skal være definert i 

prosjektets PDP, men generelt brukes numrene slik: 

1. «Godkjent», «Akseptert», «Reviewed» osv. 

2. «Godkjent med kommentar», «Akseptert med kommentar», «Reviewed with comments» osv. 

3. «Avvist», «Må bearbeides», «Rejected» osv. 

4. «Til info», «For your information» osv. 

 

For å sette prosesstrinn og statuskode på et dokument oppdateres filinformasjon på filene i Arbeidsområdet. 

 

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». 

 

  

Byggeweb Prosjekt 
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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 (Prosesstrinn og Statuskode). 

4. Klikk «OK». 

 

 

Filene er ferdigbehandlet og klar for utgivelse 
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Utgi ferdigbehandlet fil til sluttkontroll av dok. kontroller   
Alle filer som har gjennomgått en faglig kontroll skal utgis av den som setter prosesstrinn «Ferdigbehandlet» og 

statuskode. 

Ved å utgi filen varsles automatisk dokumentkontroller som har ansvar for det siste godkjenningstrinnet og ansvar 

for distribusjon av dokumentasjonen. 

 

Utgi fil fra Arbeidsområdet  

 

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

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

 

3. Velg dokumentliste og undermappe. 

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

 
6. Klikk «Avslutt». 
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De utgitte filene vil være markert med et flagg som endrer status (avhengig av om tegningen er godkjent eller 

avvis) etter hvert som dokumentkontroller gjennomfører den siste sjekken. 
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