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BIM2Share presenterer:  

Byggeweb Arkiv 
 

Generelt om Byggeweb Arkiv 
 

Etter endt bygging kan all historikk fra prosjektet oppbevares i Byggeweb Arkiv for framtidig 

dokumentasjon. I mange tilfeller kan veien til viktige dokumenter og versjoner være 

krevende, men med et digitalt arkiv er det mulig å arkivere, finne igjen og håndtere den 

samlede mengden dokumenter og tegninger fra  et byggeprosjekt langt mer effektivt.  

 

Ved å arkivere prosjektet materiale digitalt sikres man enkel adgang, kontroll og oversikt 

over alle data. Alt materialet som skal anvendes i forbindelse med drift, vedlikehold og 

bygningsendringer er fullt tilgjengelig for interne, samt eksterne brukere om ønskelig. Med 

et veldokumentert arkiv står byggherren sterkt ved reklamasjoner og garantibefaringer, 

siden alt materialet ligger i strukturert digital form med historikk på alle handlinger. 

 

Byggeweb Prosjekt kan enkelt omstilles til Byggeweb Arkiv. Det er også anledning til å 

opprette Byggeweb Arkiv for bygg/prosjekter som ikke benyttet Byggeweb Prosjekt. Merk at 

Byggeweb Arkiv er en dynamisk løsning, der man har full tilgang til å gjøre endringer, 

eksempelvis legge til FDV dokumentasjon, håndtere reklamasjoner, oppdatere 

dokumentasjon i henhold til endringer og så videre. 

 

Funksjoner og muligheter 

Oppsett av arkiv 

✓ Enkel omstilling fra Byggeweb Prosjekt 

✓ Mulighet for å bruke egne arkivmaler  

✓ Opprettelse av komplett arkiv på under 5 minutter  

✓ Fri organisering av materialet via egendefinerte mapper 

Administrasjon av arkiv og brukere 
✓ Enkel tilkobling og vedlikehold av brukere  

✓ Brukere legges enkelt til i rettighetsgrupper  

✓ Mapperettigheter styres på gruppenivå  

✓ "Single logon" for alle brukere - kun et passord til alle arkiv  

✓ Mulighet for tildeling av tidsbegrenset adgang  

✓ Mulighet for å kopiere rettigheter mellom brukere  

✓ Enkel oversikt over aktivitetsnivået i arkivet 

Historikk og varsling 

✓ Logg over alle hendelser i arkivet  

✓ Mulighet til å søke i hendelser  

✓ Daglig varsling av endringer på e-post  

✓ Alle brukerens varslinger over tid kan sees samlet  

 

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


BIM2Share – Byggeweb Arkiv: Beskrivelse side 2/2 

 
BIM2Share AS, Lysaker Torg 4, 1366 Lysaker   

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

Metadata og støtte for prosesser 

✓ Metadata følger den enkelte filversjonen  

✓ Redigering av metadata for flere filer samtidig  

✓ Mulighet for å sette krav til inntastning  

✓ Mulighet for godkjennelsesprosedyrer  

✓ Tre typer godkjennelsesprosedyrer  

 

Arkivområde – oppbygging og utveksling av arkivmaterialet 
✓ Enkel opp- og nedlastning av filer 

✓ Se alle hendelser på en enkelt fil  

✓ Mulighet til å låse filer for redigering  

✓ Se alle filens tilhørigheter i en visning  

✓ Se miniatyrbilde av filen  

✓ Se tidligere versjoner og sammenlign dem i tegningsleseren  

✓ Mulighet til å søke på alle metadata  

✓ Lagre ofte brukte søk og bruk dem igjen  

✓ Lag filtrerte visninger av filene  

✓ Se siste oppdaterte filer  

✓ Overvåk bestemte mapper, for umiddelbar varsling ved endringer  

✓ Mulighet til å gjenskape slettede filer fra papirkurv 

 

Kommunikasjonsområdet 

✓ Send beskjeder til utvalgte arkivdeltakere, grupper eller eksterne  

✓ Oversikt over alle sendte og mottatte beskjeder  

✓ Tråden i en beskjedsrekke kan følges  

✓ Alle tråder kan også sees i en samlet oversikt for alle arkiv  

✓ Automatisk generert adresseliste med alle arkivdeltagere  

✓ Eksterne kan legges til i adresselisten  

✓ Mulighet til å eksportere adresselisten til Excel  

✓ Mulighet til å samle alle relevante webadresser for arkivet 

 

Sikkerhet og support 
✓ Det kan løpende bestilles backup av det man har adgang til i arkivet 

✓ Innlogging og data SSL-krypteres mellom brukeren og Byggeweb  

✓ Online veiledning til alle funksjoner  

 

Fordeler 
✓ Samler alle tegninger og dokumenter fra prosjektet på ett sted  

✓ Sikker oppbevaring og mulighet til å finne igjen bygningsdata øyeblikkelig  

✓ Veldokumentert og sikkert datagrunnlag bl.a. ved reklamasjoner og garantibefaringer 

✓ Kan legges til grunn for drifts- og vedlikeholdsplanlegging  

✓ Sikkerhet for like vilkår blant alle leverandører  

 

 

Vil du vite mer om Byggeweb Arkiv og andre produkter fra BIM2Share? 

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