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BIM2Share presenterer:
Byggeweb Prosjekt

Generelt om Byggeweb Prosjekt
Byggeweb Prosjekt er markedets mest utbredte og avanserte prosjektweb-løsning som sikrer en
kontrollert og effektiv dokumentutveksling mellom byggeledelse, rådgivere og entreprenører, i tillegg
til en sentral styrt dokumentfordeling og distribusjon som når helt ut på byggeplassen. Dette er
grunnlaget for effektivt samarbeid og optimal deling av kunnskap på tvers av byggeprosjekt, geografi,
fag- og virksomhetsgrenser.

Funksjoner og muligheter
Opprettelse av prosjekt


Mulighet for å bruke egne prosjektmaler



Opprettelse av komplett prosjektstruktur på under 5 min.



Støtte for alle prosjekttyper og samarbeidsformer



Fri organisering av materialet via egendefinerte mapper

Prosjektstruktur (Eksempel)

Administrasjon av prosjekt og brukere


Enkel tilkobling og vedlikehold av brukere



Brukere legges enkelt til i rettighetsgrupper



Mapperettigheter styres på gruppenivå



Mulighet for tildeling av tidsbegrenset adgang



Mulighet for å kopiere rettigheter mellom brukere



Enkel oversikt over aktivitetsnivået i prosjektet

Metadata og støtte for prosesser


Metadata følger den enkelte filversjonen



Mulighet for å sette krav til inntastning



Mulighet for godkjennelsesprosedyrer



Tre typer godkjennelsesprosedyrer



Støtte for workflow-modeller



Redigering av metadata for flere filer samtidig

Oversiktsbilde (Arbeidsområde)
Thumbnail av filen med metadata
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Thumbnail av fil med metadata

Historikk og varsling


Logg over alle hendelser i prosjektet



Mulighet til å søke i hendelser



Daglig varsling av endringer på e-post



Alle brukerens varslinger over tid kan sees samlet



Hyppigheten i varslene kan reguleres

Sikkerhet og support


Full dokumentasjon av alle handlinger underveis i prosjektet



Det kan løpende bestilles backup av det man har adgang til i prosjektet



Innlogging og data SSL-krypteres mellom brukeren og Byggeweb



Online veiledning til alle funksjoner

Arbeid, utgivelse og fordelingsområde












Last opp og ned flere filer samtidig

Sammenligning av filer (Compare)

Flere forskjellige metoder for opp- og nedlasting
Mulighet til å låse filer for redigering
Se "Thumbnail" av filen

Mulighet for oppbygning prosjekttilpasset struktur
Mulighet for detaljert rettighetsstyring

Se alle filer som avventer godkjennelse

Se alle siste utgitte og frigitte filversjoner

Mulighet for tilkobling til flere fordelinglister

Mulighet til detaljert styre antall print og formater
Mulighet for åpne fordelingslister

Fordeler


Sammenligne filversjoner. Gjelder flere filformater, blant annet IFC, DWG og PDF.



Nordens eneste 3. generasjons prosjektweb med målrettet prosjekt-kommunikasjon



Byggherre og prosjektledelse får komplett overblikk over fremdriften i prosjektet



Hele byggesaken samles digitalt, strukturert og med historikk på alle handlinger



Raskere adgang til alle byggesakens tegninger og øvrige dokumenter overalt



Fleksibilitet i forhold til prosjektets størrelse, faseoppdeling og kompleksitet



Ingen tidskrevende innsamling og sammenstilling av data ved overlevering



Effektiv og kvalitetssikret dokumenthåndtering samt målrettet distribusjon



Potensielle "flaskehalser" og risiko for feil i byggeprosjektet reduseres



Merkbare besparelser på tid, print- og distribusjonskostnader



Støtter alle fastsatte standarder og lovgivning

Historikk

Vil du vite mer om Byggeweb Prosjekt og andre produkter fra BIM2Share?
Kontakt Byggeweb Support på support@byggeweb.no, eller les mer på hjemmesiden: www.bim2share.no.
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