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eSAM/Byggeweb:  

Sluttkontroll av teknisk dokumentasjon 
 

 

Etter at filer har gjennomgått faglig kontroll, så skal alle filer ha prosesstrinnet «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. 

 

Når filen er ferdigbehandlet i Arbeidsområdet skal faglig ansvarlig også utgi (publisere) filen til en dokumentliste i 

Utgivelsesområdet med en tilknyttet godkjenningsprosedyre. 

Det er denne godkjenningsprosedyren som benyttes for sluttkontroll av den tekniske dokumentasjonen. 

Det sendes ut automatisk varsel til personer i prosjektet som er ansvarlig for å utføre sluttkontroll når filene er 

klare. 

Sluttkontroll av filer som er godkjent for distribusjon. 

Godkjenne filer i en godkjenningsprosedyre 

I Utgivelsesområdet 

 

1. Velg snarveien «Avventer godkjennelse». 

2. Velg filene som skal godkjennes (typisk statuskode 1, 2 og 4). 

3. Klikk på knappen «Godkjenn eller avvis filer» i den høyre verktøylinjen. 

4. Klikk på knappen «Godkjenn» i vinduet som kommer opp, avslutt med å klikke på knappen «Lukk vindu».  

Byggeweb Prosjekt 
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Avvise filer i en godkjenningsprosedyre 

I Utgivelsesområdet 

 

1. Velg snarveien «Avventer godkjennelse». 

2. Velg filene som skal avvises (typisk statuskode 3). 

3. Klikk på knappen «Godkjenn eller avvis filer» i den høyre verktøylinjen. 

4. Klikk på knappen «Avvis» i vinduet som kommer opp. 

5. Klikk på knappen «Lagre» i neste skjermbilde. 

6. Skriv evt. inn en beskjed ang. avvisningen (kan logges) og klikk OK. 
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Distribuere filer godkjent i sluttkontroll. 
Første gang en fil (et dokument med dokumentnummer) går gjennom sluttkontroll må den fordeles (distribueres) 

til mottakere i Fordelingsområdet. 

 

Ved senere revidering av det samme dokumentet vil distribusjonen skje automatisk etter godkjenning i 

sluttkontroll. 

 

Fordele (distribuere) fil 

I Utgivelsesområdet 

 

1. Velg snarveien «Siste godkjente filer» eller evt. «Ikke fordelte filer». 

2. Velg filene som skal distribueres. 

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

4. Velg hvem filene skal distribueres til 

5. Klikk «OK». 
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