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BIM2Share presenterer: 

BIM2Share AutoSync  
 

Generelt om BIM2Share AutoSync 

✓ Synkroniseringsmodulen sikrer synkronisering (opp- og/eller nedlastinger) av data mellom 

Byggeweb og andre servere. Det kan settes opp synkroniseringsjobber mot flere servere.  

 

✓ Løsningen vil sjekke filene binært og vil kun laste opp/ned filer med endringer. Det er mulig å 

velge synkronisering av kun bestemte mapper og filer. Det genereres en logg etter hver 

synkronisering for feilsjekking/kvalitetetskontroll.  

 

✓ Synkroniseringsløsningen kan settes opp til å kjøre ved bestemte tidsintervaller, for eksempel kl. 

03:00 hver natt. Det er også mulig å starte synkroniseringen manuelt når som helst. Løsningen kan 

settes opp slik at også lokale filer på servere kan tas vare på for et antall versjoner, for eksempel 

fire, og at tidligere filer slettes automatisk.  

 

✓ Bruker-/rettighetsstyring samt versjoneringen definert i Byggeweb brukes videre i 

synkroniseringsløsningen. 

 

✓ AutoSync benyttes av flere kunder til å flytte filer mellom egen server og Byggeweb eller ved 

migrering og opprettelse av filer, mapper og undermapper i Byggeweb fra andre prosjekthotell. 

  

BIM2Share AutoSync 

 

Koble mapper lokalt opp mot Byggeweb 
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BIM2Share AutoSync  

 

Setup for ekskludering av mapper/filer 

 

Loggføring 

 

 

 

    

 

   

  

   

   

   

  

 

  

  

 

 

 

 

Fordeler 

✓ Synkroniseringsmodulen sikrer synkronisering av opp-/nedlastinger av data mellom Byggeweb og andre 

servere. 

✓ Synkroniseringsløsningen kan settes opp til å kjøre ved bestemte tidsintervaller (for eksempel hver natt).  

✓ Løsningen vil sjekke filene binært og vil kun laste opp/ned filer med endringer. 

✓ Mulig å velge synkronisering av kun bestemte mapper og filer. 

✓ Det genereres en logg etter hver synkronisering for feilsjekking/kvalitetskontroll. Loggen kan mottas per 

e-post. 

✓ Enkelt brukergrensesnitt. 

Vil du vite mer om BIM2Share AutoSync og andre moduler fra BIM2Share? 

Kontakt Byggeweb Support på support@bim2share.no, eller les mer på hjemmesiden: www.bim2share.no.  

E-post-utsendelse 
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