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ISY Beskrivelse er utarbeidet og eies av: 

Norconsult Informasjonssystemer AS 

 

Kjørboveien 29 

 

1337 SANDVIKA 

Sentralbord: 67 57 15 00  

Brukerstøtte: 67 57 15 30  

E-post:  beskrivelse@nois.no 

Internett: www.nois.no 

 

 

Denne manualen er kun ment for å få en enkel oversikt over programmet. Vi anbefaler på det 

sterkeste at man deltar på kurs for å lære seg funksjonaliteten og best practice.  

ISY Beskrivelse lastes ned fra vår nettside; www.nois.no/nedlasting/ 

ISY Beskrivelse installeres lokalt på den enkelte maskin, eller sentralt på en server hvis det er flere 

brukere i bedriften. Se nois.no for systemkrav og veiledning til installasjon, samt YouTube for diverse 

brukervideoer.  

 

 

 

 

 

Merk! 

Innholdet i dette dokumentet kan endres uten forutgående varsel 

mailto:beskrivelse@nois.no
http://www.nois.no/
http://www.nois.no/nedlasting/
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Se nois.no for mer informasjon om lisens og lisenssystem. 

ElementBeskrivelse 

Lag dine egne byggebeskrivelser med ferdige bygningselementer. Elementregisteret inneholder over 

1500 ferdig sammensatte og gjennomarbeidede elementer. En ny og bedre arbeidsmetode som 

sparer tid og øker kvaliteten. For utvidet kalkyler med elementer, velg ISY Calcus 

Pris- og elementregister 

Oversikt over erfaringspriser for 6000 prislinjer. Nyttig verktøy for å sjekke opp priser i markedet eller 

anslå konsekvens av en endring. Samme datagrunnlag som ISY Calcus og Norsk Prisbok. 

NS 3420 

NS 3420, Beskrivelsestandarden for bygg, anlegg og installasjoner, brukes for å utarbeide 

anbudsbeskrivelser, kalkyler, prising og oppfølging av byggeprosjekter. NoIS er forhandler av NS 

3420. 

Prosesskodene for Statens Vegvesen og Bane NOR 

ISY Beskrivelse har to egne moduler for å kunne lage beskrivelser etter prosesskoden fra Statens 

Vegvesen og Bane NOR. 

Beskrivelse BIM 

Egen lisens for arbeid med IFC data i ISY Beskrivelse. Gjør det mulig å importere og bearbeide IFC 

informasjon fra kilder som støtter property set «ISY Beskrivelse» 
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ISY Beskrivelse 11 og nyere benytter seg av en 

Ribbon-meny. Det vil si en gruppering av alle 

programmets funksjoner i faner og grupper. 

Liknende oppsett brukes av MS Office og 

andre kjente produkter. Hensikten er enkel 

gruppering og navigering uten bruk av lange 

undermenyer. 

Fanene er hovedbruksområder og gruppene 

er samlinger av «like» funksjoner og verktøy 

Fanene ligger øverst i programvinduet og 

navigeres enkelt ved å trykke på en. 

Hjem fanen inneholder de mest brukte 

funksjonene og er den fanen som brukes 

mest. 

Fil er den eneste som skiller seg ut blant 

fanene. Dette er en knapp til en egen meny 

for forhåndsvisning, utskrift og åpne menyen. 

 

Fanene i ISY Beskrivelse ser slik ut: 

 

NoIS AS har valgt sterke og klare ikoner for sine løsninger. Ikonene skal være enkle å tyde, men 

samtidig rike nok til å dekke alle de spesielle verktøyene i programmet. 

Ikondatabasen er hentet fra fontawsome.com 

 

Fargene som er benyttet i løsningen kommer fra Windows Office default fargespekter og ISY 

Prosjekt. 
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Ikke alle funksjoner får naturlig plass i en 

gruppe under hver enkelt tab. Noen funksjoner 

brukes så sjelden at de plasseres under en 

avansert meny. De avanserte menyene er enkle 

å nå, men samtidig ikke plassert slik at de 

forstyrrer den daglige bruken. Avanserte 

menyer ligger logisk plassert under en gruppe 

de har tilhørighet til. Se etter en liten pil 

nederst i høyre hjørne av en gruppe for å finne 

den avanserte menyen. 

Eksempel:

Enkelte knapper på arbeidslinjen har en pil tilknyttet. Pilene skjuler 

alternative valg til knappen som har fått et ikon. Trykk på pilen 

fremfor knappen for å få opp flere valg:

Det er også mulig å trykke på selve ikonet for enkelte ikoner for 

raskt å bytte mellom valgene. Knappen Layout er et godt eksempel 

på denne hvor hvert trykk på ikonet endrer visning, samt at alle valg 

er under pilen i tillegg. 

Ved å høyreklikke i toppen av programmet eller over og under fanene blir det tilgjengelig noen valg: 

 

Tilpass rask tilgang til verktøylinjen.. 

Velg hvilke valg som skal være tilgjengelig i hurtigmenyen 

Vis rask tilgang til verktøylinjen nedenfor båndet 

Vis hurtigmenyen rett under fanene over prosjektnavnfanen 

Minimere fargebånd 

Vis kun innhold i fanene når du hovrer over hvert enkelt valg 
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Med innføring av tooltip 2.0 vil vi gradvis fase ut brukermanual og tilføre forklaringer til hver enkel 

funksjon. Holder du musepeker over knappen eller menyvalget vil det komme opp et tradisjonelt 

tooltip. Men i versjon 11 kan du holde over litt lenger uten å trykke, så vil det komme opp det vi 

kaller tooltip 2.0. Dette skal gi tilstrekkelig informasjon for brukerne til å forstå hva knappen eller 

menyvalget gjør. Å tilføye flere tooltips vil være en løpende oppgave etter ønsker og tilbakemelding 

fra brukere. For avansert opplæring og detaljerte beskrivelser vil det være kurs, webinar og 

seminarer som er riktig sted å gå for ny informasjon. 

Øverst i venstre hjørnet av programmet finner 

brukerne Quick Access toolbar. Denne menyen skal 

være en snarvei til viktige funksjoner brukerne 

trenger ofte. Menyvalgene kan endres ved å trykke 

pil-ned symbolet.  

Lagre knappen er et typisk eksempel på en funksjon som ligger her og som brukerne må benytte seg 

av ofte. 
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I dette vinduet vises kontoplanen. I versjon 10 av ISY 

Beskrivelse blir ordet kontoplan byttet ut med 

prosjektnavn.  

 

 

I dette vinduet vises alle poster under markert konto i kontoplanvinduet. 

Merk at du kan endre dette vinduet til å vise alle poster i hele beskrivelsen etter hverandre i en kjapp 

liste, istedenfor per kapittel. Dette kan være nyttig for å sortere postene dine og få en oversikt. Les 

mer om dette på side X. (Utseende program knapp.) 

I dette vinduet vises aktiv post, dvs. den posten du har valgt i postlistevinduet. Posten vises slik den 

vil se ut på utskrift, bortsett fra postens vertikale plassering. Du kan i dette vinduet skrive inn fri 

tekst, enhet, mengde og pris. I tillegg kan du ved hjelp av Firmastandard-, NS- og Prosessvinduene 

sette inn standard kode og tekst. Ved hjelp av Attributt-verktøylinjen kan du også sette postens 

attributter. 
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I Databaseoppslagsvinduet kan du slå opp eller søke deg frem 

til NS- koder for bruk i poster. Vinduet vises normalt i høyre del 

av skjermen. Direkte under finner du som regel 

Veiledningsvinduet, som viser veiledningstekst fra NS 3420 

databasen og gir nyttig tilleggsinformasjon til kodeteksten. 

Trykk på pluss-tegn til høyre for mapper for å utvide dem og se 

innholdet. Knappene på toppen gir deg mulighet til å styre 

hvilke og hvordan databaser vises. 

Lagring skjer på samme måte som man er vant til i Microsoft Word, Excel, og andre programmer, via 

menyen Fil og så Lagre eller diskettikonet øverst i vinduet.  

ISY Beskrivelse benytter en midlertidig lagring av informasjon på samme måte som Microsoft Word. 

Det vil si at hvis en bruker jobber lenge i løsningen uten å trykke på lagre knappen, så opprettes det 

en midlertidig fil på samme lokasjon som arbeidsfilen.  

 

.BAC filen skal ikke slettes eller gjøres noe med. Den vil bli borte så fort lagreknappen trykkes i 

programmet.  

Men det å skrive til en slik fil kan være ressurskrevende, spesielt hvis du sitter på et ustabilt nett.  

Via oppsett-> Fanen innstillinger i løsningen kan man skru av denne funksjonaliteten. Da går det kun 

lagring direkte på .GA1 filen.  

Merk: Du vil da ikke lenger få beskjed om endringer som ikke 

er lagret ved lukking av program eller beholde informasjon ved 

programkrasj/maskinkrasj. 



 

9 
 

.GA1 (Beskrivelse prosjektfil) 

Dette er prosjektfilen til ISY Beskrivelse. Denne kan åpnes og redigeres i ISY Beskrivelse. Hvis denne 

filtypen åpnes i ISY Linker vil det kun være mulig å lese beskrivelsen, men ikke redigere den. Det er 

heller ikke mulig å prise anbudet i ISY Linker hvis man har sendt ut en .ga1 fil. 

.GAB (Linker anbudsfil) 

Dette er en Linker anbudsfil. Den lages fra ISY Beskrivelse eller ISY Linker, og sendes ut for prising.). 

Husk at denne kan kun arbeides med i ISY Beskrivelse/ ISY Linker. Kun enhetspris/ sum som kan 

redigeres, alle andre felter må skrives ut for å påføre informasjon. 

.GAP (Linker/Beskrivelse prisfil) 

Dette er en Linker prisfil. Sendes fra ISY programvare og kan leses inn på .GAB/.GA1 filer i ISY 

Beskrivelse/ Linker. Liten filstørrelse fordi den kun inneholder pris og info om den som sender pris.  

.XML (NS3459-format fil) 

Dette er en fil i NS3459-format (enten NS3459:2009 eller NS3459:2012). Dette er en standard for 

overføring av data mellom ulike systemer. Disse filene kan brukes både som prisforespørsel, 

pristilbud eller som prosjektoverføring. Prosjektoverføring benyttes dersom man skal sende ut en fil 

som skal kunne brukes i et annet beskrivelse-program.  

.BAK (Backupfil ved oppgradering) 

Ved åpning av 9.xx filer i versjon 10.xx oppretter programmet en fil som heter prosjektnavn.BAK. 

Dette er en backup fil som brukerne kan velge å gå tilbake på hvis det ikke var meningen å 

oppgradere filen til versjon 10. Filen er ikke en kontinuerlig backupfil, men inneholder kun 

informasjon frem til tidspunkt for oppgradering. Filen kan slettes når brukeren vil, eller åpnes i 

versjon 9.xx for videre arbeid i den versjonen. Tips: Skal den jobbes videre med, bytt filending fra 

.BAK til .GA1. 

.BAC (Temp fil før lagring er trigget) 

Midlertidig backupfil opprettes innenfor et gitt intervall når en bruker har jobbet i en fil uten å trykke 

lagre knappen. .BAC filen forsvinner når Lagre trykkes.  Under Verktøy- Oppsett – Innstillinger kan 

brukerne selv endre intervall for hvor lenge programmet skal vente med å opprette en .BAC.  

Lagring SKAL uansett skje ved å trykke Lagre, eller OK ved lukking av fil som ikke er lagret.  

.WHO (Infofil) 

Når en bruker åpner en .ga1 fil vil det på samme lokasjon genereres en fil med filending .who. Denne 

filen kan åpnes i f.eks. notepad hvis man lurer på hvem bruker som har filen åpen. .who filen 

inneholder windows ID, som identifikator på hvem brukeren er. Filen forsvinner når bruker ikke 

lenger har .ga1 fil åpen. Filen kan fint slettes, men opprettes på nytt så fort .GA1 fil lukkes og åpnes 

igjen i ISY Beskrivelse. 

prosjektnavnBeskrivelse9.GAP  

Hvis en ISY Linker bruker mottar en prisforespørsel på versjon 9.xx, åpner denne i versjon 10.xx så vil 

det bli produsert to .GAP filer ved eksport av pristilbud. .GAP filen som har «beskrivelse9» i navnet 
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skal sendes til de som har versjon 9, den som kun heter prosjektnavn.GAP sendes til de med versjon 

10. 

 

Fil er en knapp som flytter deg til siden for forhåndsvisning, utskrift og åpne menyen. Fil 

menyen er endret til et nytt oppsett som gjør at fil menyen er blitt en egen side og ikke en 

meny som dukker opp under Fil valget. 

Tilbake-knappen er helt øverst på menyen, ser ut som en pil inne i en 

sirkel, og tar deg tilbake til filen du jobber med.  

Gir deg mulighet til å opprette en ny beskrivelsesfil. Du kan enten velge 

hvilken mal du ønsker å bruke fra bildet under, velge å starte med et 

blankt dokument (Ny Beskrivelse) eller åpne en eksisterende fil. Info 

finnes på venstre side av vinduet. 

 

 
 

Trykk på OK knappen etter du har markert valget du ønsker for å 

opprette filen og fortsette til hovedvisningen. Egenopprettede maler vil 

også dukke opp her. 

 

Her finner du en liste over siste filer du har jobbet med. Du kan også 

åpne en eksisterende fil som ligger lagret på din pc.  

Lagrer beskrivelsen din med nytt navn, separat fra den opprinnelige filen du har åpnet. Bruk dette for 

å lage en kopi. 
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Lagrer den aktive beskrivelsen din som en mal. Aktiv beskrivelse betyr den beskrivelsen du har åpen i 

ISY Beskrivelse.  

 

 
Lar deg importere .xml (NS 3459), .gab og .gap 

filer, samt priser fra Excel. (Les mer om de diverse 

formatene i kapittel Lagring på side 6.) 

 

Når du trykker på en av knappene får du opp et 

standard åpningsvindu hvor du kan velge filen du 

ønsker å importere. Etter du har valgt filen får du 

opp et vindu som vist til høyre: 

 

Trykk på Avansert Import for å se flere alternativ. 

Det er flere alternativer for eventuell overskrivning 

av tidligere priser, samt valg for å styre hvilken 

anbyder du har lyst til å lagre prisene på. Vis 

import data knappen lar deg ta en kikk på prisene 

før du importerer dem. Trykk på Importer priser 

for å fullføre operasjonen. Dette vil ta deg tilbake 

til hovedvisning. 

 

Merk at for import av priser fra Excel blir du nødt til å dirigere hvilke felter som tilsvarer hva i filen. 

Programmet er smart nok til å gjette, og vil gjøre dette automatisk dersom du tidligere har eksportert 

Excel file fra ISY Beskrivelse, men du blir uansett bedt om å bekrefte at det er korrekt. Se bilde under. 

Grønt betyr at feltet er godkjent, gult betyr at feltet enten er valgt av deg eller foreslått av 

programmet. Trykk på Neste for å gå til neste felt. 
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Etter du har gjort det kommer du til samme vindu som over, tilsvarende de andre import 

alternativene. 

 

 
Lagrer den aktive beskrivelsen din 

som en mal. Aktiv beskrivelse betyr 

den beskrivelsen du har åpne i ISY 

Beskrivelse.  

 

Fra-Til 

I dette feltet kan du velge ut de 

postene som du vil ha med i 

eksporten. Huk vekk Alle for å 

aktivere Fra og Til knappene. 

 

Avsender 

Lar deg redigere generell avsender 

info som blir lagt med i filen. 

 

Priser 

Du kan velge å ha med priser i 

eksporten, og er nødt til å velge 

hvilken anbyder priser skal hentes 

fra. 

 

Avansert eksport 

Trykk på Avansert eksport feltet for å 

utvide det. Her får du en del ekstra 

alternativer. 

Notat til mottaker er en beskjed som 

vises når noen åpner filen. 

Post og Mengdeutvelgelse lar deg 

velge ut spesifikke poster med mer 

nøyaktighet enn Fra-Til. For eksempel kan man velge å skrive ut kun en delmengde eller kun poster 

som har merknad Ferdig. Huk av for å aktivere tilhørende Innstillinger knapp. 

De neste alternativene lar deg styre om du vil ha med diverse bemerkninger med i eksporten, som 

postnotater og attributter. 

Valuta lar deg styre valuta i fil. Passord felt lar deg sette passord på fil. I så fall blir mottaker nødt til å 

skrive inn tilsvarende passord for å kunne åpne filen. 

NS 3459 Versjon gjelder kun for NS 3459 eksporter, og lar deg velge hvilken versjon av NS 3459 du 

ønsker å bruke. Tommelfinger-regel for forskjellene er at 2012 er mer strengt, men tillater deg å 

bruke BE elementer i NS 3420, mens 2009 er mindre streng (for eksempel, den tillater deg å 

eksportere selv om noen poster mangler mengde), men tillater ikke BE elementer å bli brukt.  

 

Validering 



 

13 
 

Denne linja viser deg om valideringen er korrekt i dokumentet, og hvor mye som er fylt ut. Dersom 

den er grønn vil det si at den er klar for eksport. Rød betyr at den er mangelfull. Hold musepekeren 

over linja for å se detaljer. 

 

Trykk på OK for å åpne et nytt vindu hvor du kan lagre filen lokalt på PCen din. 

 

 
Du kan når som helst få frem en forhåndsvisning eller utskrift 

via denne menyen. Dette gjelder både Teknisk beskrivelse, 

Anbudsrapport og Endringsliste. Utskrift og forhåndsvisning 

fungerer på akkurat samme måte, og alt du kan skrive ut, kan 

du også forhåndsvise. 

Beskrivelsen 

Tar deg til forhåndsvisning av hele beskrivelsen din. Du kan 

bruke postutvelgelse og mengdeutvelgelse. I tillegg så har du 

meny for å skrive ut priser og sum, sideskift og nummering, 

utvalgte sider, generere poster/prosesser, 

Innholdsfortegnelse, anbudskjema, vis, dato og tid, avgifter.    

Endringsliste 

Tar deg til forhåndsvisning av endringslisten din. Her vises kun 

summen av endringen, ikke noe annet. Du kan bruke 

postutvelgelse og mengdeutvelgelse. I tillegg så har du meny 

for å skrive ut priser og sum, sideskift og nummering, utvalgte 

sider, generere poster/prosesser, Innholdsfortegnelse, 

anbudskjema, vis, dato og tid, avgifter.    

Anbudsrapport 

Tar deg til utskrift av selve anbudsrapporten. Dette forutsetter at du har priser i beskrivelsen din. Her 

velger du hvilke anbydere du skal se mot hverandre. Anbudsrapport har to visninger, et 

kontosammendrag og en detaljrapport. Du kan også bruke postutvelgelse og mengdeutvelgelse.     

Komprimert beskrivelse 

Tar deg til forhåndsvisning av hele beskrivelsen din i komprimert modus. Denne utskriften kapper 

ned på post teksten og kan være nyttig hvis man kun er interessert i pris og sum. Du kan bruke 

postutvelgelse og mengdeutvelgelse. I tillegg så har du meny for å skrive ut priser og sum, sideskift 

og nummering, utvalgte sider, generere poster/prosesser, Innholdsfortegnelse, anbudskjema, vis, 

dato og tid, avgifter. 
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Kontoplan 

Her kan du velge hvilke nivåer som skal skrives ut. Du kan også gjøre valg i forhold til sideoppsettet til 

utskriften ved å trykke på knappen Sideoppsett. Disse valgene er vist nedenfor: 

 

 

 

 

Skriveroppsett:  

Her kan du velge skriver og om 

utskriften skal være stående eller 

liggende. 

Poster: 

Her kan du velge å skrive ut alle poster 

eller du kan velge å skrive ut en 

gruppering av poster som ligger etter 

hverandre i kontoplan ved å bruke 

Fra/Til funksjonen. Du kan også bruke 

utvelgelsefanen hvis du skal skrive ut på 

flagg, attributter eller 

delmengder/endringsmengder.  

Priser og sum:  

Her kan du velge å tegne stiplet linje i 

pris og sum kolonne, skrive ut priser fra 

anbyder hvor du også kan velge å tegne 

stiplet linje hvis pris er 0 eller ikke skriv 

ut pris hvis pris er 0. Du kan også velge 

sum side og sum kapittel slik at du får en 

summering nederst på arket. Dette står 

på som default men kan skrues av om 

det er ønskelig.  
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Sideskift og nummerering:  

Dette valget gir brukeren muligheten til å redigere følgende: Her kan du dele poster ved sideskift 

med en minimum avstand. Du kan sette en startverdi for sidenummer hvis du skulle ønske et spesielt 

sidenummer, i tillegg så kan du velge sum/sideskirft ved nytt kapittel/bygningsdel som bestemmer 

om og hvilket nivå i kontoplanen det skal summeres på og skiftes side ved. Sidenummer etter 

kontoplan kapittel/bygningsdel bestemmer om sidenummereringen skal være fortløpende eller om 

den skal følge kontoplanen.  

Utvalgte sider:  

Dette valget gir brukeren muligheten til å skrive ut utvalgte sider. Bruk sidetallet som vises på 

forhåndsvisning/utskrift slik at du får skrevet ut akkurat de sidene du ønsker. Hvis du for eksempel 

ønsker å skrive ut kun innholdsfortegnelsen skriver du inn I-1 i fra rubrikken. 

Generer poster:  

Dette valget gir brukeren mulighet til å skrive ut de overliggende kodene, og fra hvilket nivå de skal 

starte. Hvis du har en post som har kode LB1.101 vil du kunne få skrevet ut L, LB og LB1 hvis du velger 

1 tegn. 

Innholdsfortegnelse:  

Dette valget gir brukeren muligheten til å 

skrive kun ut innholdsfortegnelse. 

Brukeren kan også redigere oppsettet til 

innholdsfortegnelsen ved å bestemme 

hvilke nivåer som skal vises på utskrift.  

Anbudsskjema:  

Dette valget gir brukeren muligheten til å 

legge ved et anbudsskjema til utskriften 

og eventuelt hvilket sideoppsett som skal 

brukes. Ønsker du å lage skreddersydde 

sideoppsett må du gjøre det mer 

manuelt, f.eks. ved bruk av Autotekster 

eller Kontoplan. 

Vis:  

Under Vis finner du en del enklere valg. 

Her kan du velge å vise delmengder hvis 

det er brukt, du kan også bestemme 

hvordan en post med mengde = 0 skal 

vises. Du kan også velge mellom måter å 

skrive ut enhet og mengde på.  
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Validering: 

Denne linja viser deg om valideringen er korrekt i dokumentet, og hvor mye som er fylt ut. Dersom den 

er grønn vil det si at den er klar for eksport. Rød betyr at den er mangelfull. Hold musepekeren over 

linja for å se detaljer. 

Avgifter: 

Her kan du velge å sette på avgifter om det er brukt. Du kan velge å vise i prosent eller du kan velge 

en andel.  

Standard funksjoner for å klippe ut, kopiere og lime inn elementer og tekster inne i poster. 

Gruppen Sett inn gir brukerne mulighet til å sette inn bilder korrekt i beskrivelse, egne autovariabler 

for raskere utfylling og tilgjengelige spesialtegn  

 

 
Merk at en NS- eller prosesskode har egne tekster på arket som ikke lar seg 

justere. Se egen dokumentasjon for utfylling av denne type poster. 
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I prosjektoppsett finner brukerne alle de viktigste innstillingene for hver enkelt .ga1 fil. Valgene som 

settes her følger hver enkelt fil og ikke programmet.  

 

Oppsett: Her bestemmer brukerne hvordan kontoplanstrukturen for prosjektfilen skal se ut, samt 

overordnet styring av prosjektets GUID (unike ID) og navn. 

For prosessbeskrivelser stilles den overordnende sorteringen av kodene under oppsett. 

 

Status: Denne fanen gir brukerne mulighet til å låse ulike deler av prosjektfilen underveis i prosjektet. 

Nyttig for å forhindre at det skjer endringer som ikke var tiltenkt på koder og poster. Her settes også 

aktivt revisjonsnummer for prosjektfilen slik at alle nye poster og endringer på eksisterende poster 

får et rødt nummer basert på hva som settes her. 

Avgifter: Med avgifts håndtering ligger det mulighet for å lage avgifts kategorier med ulike 

avgiftssatser, og om postene skal ha full eller delvis avgiftsberegning. For å bruke avgifter må man 

krysse av for Tillat bruk av avgifter. To kolonner kommer da på postarket. Det er også her man 

oppretter nye avgifter som siden kan legges til via Avgifter menyen på hovedvisningen. 

(Merk at du ikke bruke avgifter sammen med Tillatt bruk anbyder 11-20, under Status. Dette er fordi 

de bruker de samme feltene.) 

Databaser: I fanen databaser bestemmer brukerne hvilke versjoner som skal brukes i prosjektfilen. Vi 

anbefaler at det kun brukes en versjon per prosjekt og at alle koder oppgraderes samtidig hvis nyere 

versjoner skal brukes underveis i prosjektperioden. 

Opplysninger: Her noteres all generell informasjon om prosjektet. Flere av feltene i fanen kan brukes 

som autovariabler i prosjektet slik at endringer av informasjon kun skjer et sted. 

Anbydere: Skriv inn navn på alle anbyderne før prisfiler leses inn slik at det er enklere å lese inn på 

korrekt lokasjon. ISY Beskrivelse støtter inntil 20 unike pris sett per prosjektfil.  
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Notater: Under fanen Notater i Prosjekt oppsett kan du legge inn notater i prosjektet ditt. Prosjekt-

notater er ment som en liten notisblokk hvor du kan skrive inn for eksempel egne huskelapper, 

meldinger til andre brukere eller hva som helst. 

Postnotater: Under fanen Postnotater i Prosjekt oppsett kan du gjøre endringer for postnotene i 

prosjektet ditt. 

Postnotater kan definere inntil 6 ulike typer notater. En er definert som Internt og kan ikke endres. 

Notatene kan skrives i via postarket. 

 

Diverse: Under fanen Diverse i Prosjekt oppsett kan du sette hvordan underløpenummer skal 

genereres i prosjektet. Som standard starter dette på 1. 

Elementregister: Under fanen Elementregistre i Prosjekt oppsett kan du styre hvilke års versjoner av 

Elementregistret som skal gjelde, samt du kan tilknytte egne prosjekt/firma-definerte Element- og 

Prisdatabaser. 

 

Referansefiler er essensielt filer som er 

tilknyttet hverandre, og som mater data 

inn i en hovedfil. Du kan for eksempel 

hente et helt kapittel fra en annen fil, 

som vil kunne oppdateres ved et 

tastetrykk uten å måtte kopiere alt på 

nytt igjen etter endringer har skjedd. På 

denne måten går det an å fordele 

arbeidsoppgaver over flere forskjellige 

filer, som da flere personer kan arbeide 

med hver for seg, som til slutt ender opp 

i den samme filen.

Referansefiler er delt opp i to typer filer: 

Masterfiler og subfiler. Begge er .GA1 

filer, men har forskjellige roller i denne 

sammenheng.  

En masterfil er filen som mottar data fra en tilknyttet subfil. Dette kan være en nyopprettet fil, eller 

en gammel en. Du kan gjerne ha flere subfiler tilknyttet samtidig. Merk at du når som helst kan bryte 

opp tilknytningene og jobbe videre med filen som en separat og normal .GA1 fil. Begge filene kan 

plasseres hvor som helst, men det anbefales å ha dem på samme lokasjon. Man kan også lage 

subfiler til andre subfiler, og skape en lenke av filer som sender data til hverandre. 

Det er visse egenskaper som ikke vil bli overført fra subfil til masterfil. Dette inkluderer merknader, 

attributter, flagg og revisjonsnummer. Disse blir en nødt til å sette i masterfil. 
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Se også ISY Beskrivelse på Youtube for mer informasjon rundt referansefiler. Søk på ordet ISY 

Beskrivelse. 

MERK: Du kan også få tilgang til disse funksjonene ved å høyreklikke i kontoplan og velge 

Referansefiler i nedtrekksmenyen. 

Opprettelse av ny subfil: Trykk på denne knappen for å opprette en ny subfil som kan arbeides med 

separat. Du vil først få en oversikt over kontoplan, og kan velge hvilke hvor mye av beskrivelsen som 

du har lyst til å tildele subfilen. (Dette kan være alt fra spesifikke poster til hele kapitler eller hele 

beskrivelsen.) Når du så trykker OK blir du nødt til å lagre den nye filen et sted. 

Tilknytning til eksisterende fil: Knappen markert over er knappen for tilknytning til eksisterende fil. 

Den eneste forskjellen mellom denne og den forrige funksjonen er at du her kan tilknytte en fil som 

allerede eksisterer, og dermed overføre innhold med en gang. Dette kan være en hvilken som helst 

.GA1 fil. Du får først spørsmål om å velge selve filen, og deretter blir bedt om å velge hvor mye av 

innholdet du vil overføre, og hvor. Velg mapper i kontoplan i begge felt, både høyre og venstre, så vil 

bildet gi deg en oversikt over hvilke poster som vil bli overført. 

Oppdatering fra subfil: Denne knappen brukes til oppdatering av valgt subfil. Velg først subfil du er 

interessert i å oppdatere i referansefilvinduet, og trykk på knappen. Du vil da få en oversikt over hva 

som har endret seg i filen siden sist oppdatering. Etter å ha sett over om dette er korrekt, trykk på OK 

for å oppdatere hovedfil med alle endringer som er blitt gjort i subfil. 

Innstillinger på eksisterende subfiler: Knappen over blir brukt til å endre på innstillinger på allerede 

tilknyttede filer, for eksempel om den har endret plassering, eller om du vil endre på om priser eller 

mengder skal bli overført.  

Fjern tilknytning til subfil: Med denne knappen kan man fjerne tilknytningen til en subfil, men 

beholde selve dataene som allerede er matet inn. Velg først den subfilen du ønsker å frakoble fra 

listen, og deretter trykk knappen. Du vil få en oversikt over hva denne subfilen innebærer. 

 

Fjern subfil: Trykk denne knappen etter å ha markert hvilken subfil du har lyst til å fjerne for å fjerne 

både tilkobling til subfil, men også alle data som har blitt hentet derfra. Du kommer da inn på samme 

vindu som over, hvor du kan se hva som vil endre seg i beskrivelsen. 

Tips og triks referansefiler: 

Det er slik at den mappen du i hovedfilen velger å referere ut er den som det er mulig å legge info inn 

i subfil. I fil som refererer ut 1 bygningsdel under 1 kapittel (Kapittel blir med):  

Poster som da plasseres i kapittel i referansefilen blir ikke med 

I fil som refererer ut 1 kapittel med bygningsdeler: 

Poster som plasseres i kapittel og bygningsdelene blir med inn i hovedfil 

Dette går på designet av referansefiler og at en subfil tror den er en normal .GA1 

Revisjonsnummer styres alltid av hovedfil. Det vil si at en subfil må forholde seg til hovedfils 

revisjonsnummer. Står aktivt revisjonsnummer i hovedfil til 5, så vil informasjon som leses inn fra 

subfil få revisjon 5. 

Alle delmengder som settes inn på poster i hovedfil og subfiler blir med på eksport og/eller inn i 

refereringen. Delmengdemaler blir værende i den filen de er opprettet. 
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Når referansemenyen viser ny dato og klokkeslett i rødt på subfiler så er det fordi noe har skjedd 

med filen. Filen er oppdatert, som kan bety at endringer er utført i filen.  

 

Det er kun mapper/kontoer som er referert ut eller under en konto som er referert ut det er mulig å 

redigere navn på i subfilen slik at det blir referert inn som endring. 

Ved å referere ut to identiske filer mot samme mappe, så er det første subfil som leser inn endringer 

og ikke subfil nummer 2. Skal mange jobbe mot et og samme kapittel er det best om brukerne sitter i 

egne .GA1 filer, deretter velger Referer inn en eksisterende fil når infoen skal lastes inn. 

Anbefales alltid å slette alle linker til subfiler ved anbudsbehandling. Nye filer refereres ut når 

revisjonsarbeid skal starte. 

Ikke mulig å referere ut kun 1 nivå, når du har mapper på undernivået. (hvis et kapittel har en eller 

flere bygningsdeler under seg, må minst en bygningsdel refereres ut med den) 

Poster som er referert ut/ inn i masterfil kan ikke redigeres i masterfil før link er brutt. Endringene 

må da skje i subfilen 

Blå pil på mappe symboliserer hvilke mapper som er referert ut. Altså der hvor du kan forvente at 

data kommer inn under.   

Svart pil forteller at denne mappen er referert ut men sammen med en overliggende konto. 

Det er kun mulig å bryte linker på blå pilmapper. Ved å høyreklikke på svarte pilmapper så får du ikke 

opp valget om å slette referanse. 

Referansefiler bør ligge på samme disk/server. Uventede ting kan skje om en masterfil for eksempel 

blir kopiert ut til en annen maskin uten å ta med subfilene også. 

 

Ny post/prosess benyttes for å sette inn poster i beskrivelsen i aktiv mappe som brukeren har 

markert. Ny post/ prosess kan benyttes for egendefinerte poster som skal bære mengde eller som 

overordnet poster.  Ny post/prosess før brukes hvis en post skal legges inn før den posten/prosessen 

som er markert. 

Ny underpost benyttes når poster skal plasseres som underposter av markert post. Underposter får 

typisk løpenummer xx.1, xx.2 osv. 

Ny generell post er designet som fritekstpost og er ikke tenkt å ha enhet, mengde og priskolonne. 

Benyttes der det er behov for tekst.  

 

Generelle deler er innledende tekster som kommer før den tekniske beskrivelsen. Via denne menyen 

kan du importere forslag til generelle deler direkte inn i beskrivelsen din, som automatisk vil havne 

Mengdevariabler kan ikke benyttes i referansefiler da infoen ikke kommer inn. Bruk av 

mengdevariabler vil gi 0 i mengde ved import til masterfil 
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under kapittel 00 Generell del. (Programmet vil automatisk opprette dette dersom det ikke allerede 

eksisterer.) 

Sett merknad  

Benyttes for å markere en eller flere poster/kontoer for videre 

utvelgelser. Flagg er en enkel markering som er på eller av. Noen 

flagg gjør ulike endringer på utskriftsformat, men de mest brukte: 

Ferdig og merket er kun for enkel markering. Attributter er 

egendefinerte merknader som brukerne kan gi egne navn og 

markere post eller kontoer med. 

Attributter endres i prosjektoppsett. 

I utskrift og eksport gjøres utvelgelser basert på merknader under 

Utvelgelse 

Opsjon 

Opsjonsposter må ha merknad Opsjon (S) for å bli definert som en 

post som ikke skal føre til sum. Alle andre tilfeller vil posten 

summeres opp med totalsum. 

 

Endringsmengder settes på post når revisjonsarbeid skal utføres. 

Endringsnummer er for poster som skal endre tekstinnhold, samt at alle nye poster i en beskrivelse 

får nummeret satt her. 

Endringsmengder benyttes på post hvor mengde skal endres og havner på samme plass som en 

delmengde. Endringsmengden for delmengder skal revideres i delmengdevindu. Brukerne står fritt til 

å gå frem og tilbake på nummeret i revisjonsarbeidet.  

Delmengdemaler settes opp for prosjektet og gjør det mulig å legge mengdefelt på poster som 

delmengder. 

Det er mulig å opprette flere ulike delmengdemaler og bruke de om hverandre i samme .ga1 fil.  

NoIS anbefaler å bestemme seg for bruk av delmengder eller ikke før prosjektstart.  

Oppsett av delmengdene gjøres under Maler 

Knappen Rediger benyttes når brukerne skal redigere delmengder på post. 

Redigere delmengdelinjer direkte på arket 

 

Hvis du vil endre teksten eller mengden på en delmengde- linje kan du gjøre det direkte på arket ved 

å klikke på ønsket linje.  
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Bruke delmengder som kriterium ved utskrift 

Når du skriver ut, eksporterer til NS3459 osv. kan du ved hjelp av fanen Delmengder sørger for at 

bare visse utvalgte delmengder regnes med. Det betyr at du kan strukturere mengdene i prosjektet, 

og gjøre bruk av dataene på mange måter. 

 

 

 

Her kan du redigere post og kontoplan. Her kan du gjøre følgende:  

- Gjøre om til underpost 

- Fjerne kode 

- Pakke sammen løpenummer 

- Kopiere koder 

- Lagre kontoplan 

Aktiv anbyder 

Alle priser som vises i postoversikt- og postredigerings- vinduene viser priser for aktiv anbyder. For 

skifte aktiv anbyder går du til Rediger – Anbyder. 

Du kan velge å se priser enten fra Beskrivelsen, eller Anbyder 1 – 20. 

Du kan også skifte aktiv anbyder fra verktøylinjen Aktiv anbyder:  

Alt arbeid med Beskrivelse BIM er beskrevet i egen brukermanual. 
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Ønsker du å bytte navn på anbydere kan du gjøre dette på  Rediger Anbydere. 

Navnet du velger å skrive inn vil da erstatte anbyderen du velger.  

Skal du nullstille, kopiere, flytte eller lage en gjennomsnitts anbyder så gjør du det her:  

 

Med ISY Beskrivelse kan du arbeide strukturert med mengderegning, og pr. i dag kan du hente 

mengder direkte fra tegning fra flere DAK- applikasjoner. 

Mengdevariabler kan brukes overalt i programmet hvor man skal angi en mengde. Man kan bruke en 

mengdevariabel alene eller som en del av et uttrykk. 

Med Mengdekalkulatoren kan du sette opp en oversikt over vitale mål, benytte formler osv. for å ha 

et dokumentert grunnlag for mengdene. Disse målene refererer du til når du legger inn mengden på 

posten. Ved endring av målene oppdateres mengdene på hver post automatisk. 

La oss ta et banalt eksempel. Et enkelt bygg har en viss lengde og bredde, et antall etasjer, en viss 

vinkel på taket osv. Dette er underliggende faktorer for å regne ut gulvflate, veggflate, takflate osv., 

som gjerne er størrelser som blir brukt direkte i postene. Disse vitale målene kan du sette opp i 

mengde-variabler slik: 
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Fra venstre til høyre på verktøylinjen i 

dette vinduet er funksjoner for å lage en 

ny navngitt mengde (mengdevariabel), 

slette, importere mengdevariabel, 

eksporter mengdevariabel, eksportere til 

Excel og hjelp om mengdevariabler. 

Når du legger inn mengden f.eks. på en 

post for bindingsverk på vegg, velger du 

variabelen for Veggflate i stedet for å 

skrive inn et tall:  

Her kan du høste gevinster av et litt 

strukturert arbeid når det oppstår 

endringer i noen av målene. Og gjør det 

ikke ofte det? Alle poster hvor det er 

referert til mengde-variable blir 

automatisk riktig når variablene endres. 

I tillegg får du en oversikt og en huskeliste 

over hvordan du har kommet frem til mengdene, og kan lettere kontrollere at de er riktige. Du kan 

også skrive mengdeuttrykk uten bruk av variabler i mengdefeltet. For eksempel 5*2+4*3 

Mengdekalkulatoren er kun tilgjengelig i utvidet versjon av ISY Beskrivelse. 

Bytt ut mengdetekst 

Har du brukt delmengder så er det lett å bytte ut mengdetekst ved å bruke funksjonen Bytt ut 

mengdetekst.  
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Kopier mengder fra 

Ønsker du å kopiere en mengde fra en post til en annen så kan du gjøre det ved å bruke Kopier 

mengde fra valget. Da kopierer du mengden fra den posten du står plassert på, til den posten du 

velger.  

Løpenummer 

Postnummeret endrer du på samme måte som du endrer navn på en konto. Pek først 

på posten i post- listen, slik at den blir markert. Pek så en gang til inne i 

løpenummeret, og du får tilgang til å redigere løpenummeret. Hvis det bare er snakk 

om å endre rekkefølge på poster eller øke/minke løpenummer med 1. finnes egne 

funksjoner for dette. 

Her finner du funksjoner for å legge på/trekke fra 1 på løpenummer, du kan flytte en post en plass 

opp eller ned, samt pakke sammen løpenummer og sortere poster.  

 

 

Med avgiftshåndtering ligger det mulighet for å lage avgiftskategorier med ulike avgiftssatser, og om 

postene skal ha full eller delvis avgiftsberegning. 

For å bruke avgifter må man krysse av for Tillat bruk av avgifter i Prosjektoppsett-> Avgifter.  

Velg knapp Rediger avgifter:  

Oversikten over diverse avgifter vises. Her kan du opprette, redigere og slette avgiftstyper. Trykk på 

legg til avgift. 

Velg f.eks. MVA, og angi om andel skal være 100 % eller noe annet. Hvis bare halve beløpet er 

avgiftspliktig kan man sette andelen til 50 %. 

Denne funksjonen gjør det mulig å håndtere avgifter ved hjelp av avgift kategorier. Legg til, Rediger 

eller Slett avgifts kategorier med de respektive knapper. 

 

 

 

 

Tips 1: Pakk sammen funksjonen vil 

pakke sammen løpenummerne og vil 

alltid starte på følrste ledige 

løpenummer.  

Tips 2: Vær oppmerksom på at Sorter etter NS-kode 

fungerer dårlig sammen med poster hvor 

underløpenummer er brukt, og det anbefales ikke å 

prøve. Ved sortering etter NS vil poster uten NS-kode 

alltid havne først i listen, så pass på å holde disse vekk 

fra sorteringen. Husk at du kan angre også på slike 

operasjoner! 
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Lar deg justere utseende til Postvisningsvinduet, samt vise startsiden etter oppstart. 

Gir muligheten til å vise alle postnotater i 

filen på et sted, samt postegenskaper for 

den valgte posten.  

Postegenskaper er en god måte å finne ut 

hvilken versjon av NS koden som er blitt 

brukt, dersom det er uklart. 
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Viser en oversikt over priser som er innhentet fra anbydere. Du kan eksportere dette til utklippstavle 

(gjerne for eksport til Excel) via knappen nederst til venstre. 

 

 

Lar deg endre på visningen av postlistevinduet og kontoplanen. Alle poster vil arrangere alle poster 

etter hverandre, uavhengig av hvilket kapittel de befinner seg i. Dette kan være nyttig for å sortere 

poster og finne de du er ute etter, eller å legge inn verdier på en rask måte. 
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Kjører stavekontroll på tekstfeltet i den posten som er aktiv. Fungerer mer eller mindre som det gjør i 

Microsoft Office programmer. 

 

Her kan du endre på utseende til beskrivelsen. Marker i listen hvilke kontoer du vil velge sideoppsett 

for (én eller flere), velg deretter i nedtrekkslisten nederst til høyre hvilket sideoppsett du vil bruke, og 

klikk så på << knappen. 



 

29 
 

 

Marker i listen hvilke kontoer du vil velge sideoppsett for (én eller 

flere), velg deretter i nedtrekkslisten nederst til høyre hvilket 

sideoppsett du vil bruke, og klikk så på << knappen. 

 

For å endre hvordan hvert enkelt sideoppsett ser ut, velg Beskrivelse fanen. Her ser du de 

tilgjengelige sideoppsettene, og har mulighet til å endre eller skape nye. Velg sideoppsett og trykk 

Rediger knappen for å endre. 
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Funksjonene du kan velge mellom under fanen Beskrivelse er som følger: 

- Nytt: Oppretter et nytt sideoppsett med et navn du blir spurt om å gi inn. Det nye 
sideoppsettet vil inneholde standardverdier. 

- Nytt kopier: Oppretter et nytt sideoppsett med et navn du blir spurt om å gi inn. Det nye 
sideoppsettet vil være en kopi av det du har markert i listen. 

- Slett: Sletter et sideoppsett fra Beskrivelse. Sideoppsett Standard kan ikke slettes. 
- Importer: Importerer valgte sideoppsett fra mal. 
- Eksporter: Eksporterer valgte sideoppsett til mal. 
- Rediger: Meny for å redigere valgte sideoppsett. 

Endre Overskrift 

 

Midt i bildet er det en forminsket forhåndsvisning av resultatet. Du kan ikke peke eller arbeide i 

denne, men etter hvert som du gjør endringer vil de vise seg her. 

Over forhåndsvisningen er det en linje hvor du kan skrive inn den teksten som skal vises på utskrift. 

For å få til f.eks. at overskriften (headingen) på arket endrer seg når du skifter fra et kapittel til et 

annet i utskriften, så har vi koder. Nedenfor finner du en forklaring av dette og de andre 

innstillingene du kan gjøre: 
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- Total høyde: Her kan du gi inn total 
høyde på overskriftsfeltet. 

- Tekstfelt: Her kan du velge fra listen 
hvilket felt du vil redigere. I overskriften 
kan du ha så mange felt du ønsker, og 
disse kan plasseres fritt innenfor den 
totale høyden (og arkets bredde). 

- Nytt tekstfelt: Lager et nytt tekstfelt. 
- Slett tekstfelt: Sletter et aktivt tekstfelt. 
- Sett inn Bilde: Importerer et bilde eller 

velg fra listen bildet du vil ha i tekstfeltet. 
Velg OK. Det vil da bli satt inn en 
referanse til bildet i teksten. De vanligste 
bildeformatene kan benyttes, slik som 
bmp, tif, gif, jpg med flere. 

 

- Sett inn Kode [ ]: Henter en kode inn 
i teksten. Du får frem en liste over 
koder du kan velge.  

 

 

 

Ved å klikke på en kode i listen får du frem en forklarende tekst og et eksempel, slik at du lettere kan 

se hva kodene betyr. 

Koder er dynamiske tekster som representerer data fra enten aktiv post i Beskrivelsen, eller en 

formateringskode. Koder kan skrives direkte inn i Tekstfeltet, men det er enklere og sikrere å velge 

dem fra denne listen. Kodene skrives med […] som skilletegn og teksten inni vil bli byttet ut med en 

"oversatt" tekst. For eksempel vil [DATO] bli erstattet med 21.01.2010 eller lignende. 

- Høyde: Justerer høyden på aktivt tekstfelt. 
- Bredde: Justerer bredden på aktivt tekstfelt. Ikke tilgjengelig hvis strekk til høyre er valgt. 
- Horisontal posisjon: Justerer startposisjonen i forhold til venstre kant. 
- Vertikal posisjon: Justerer startposisjonen i forhold til øvre kant. 
- Strekk til høyre: Strekker bredden slik at den går helt til høyre kant. 
- Tekstjustering: Justerer teksten enten topp-, midt- eller bunn justert. 
- Kantlinjer: Bestemmer om det skal være kantlinjer rundt tekstfeltet. 
- Skrifttype: Bestemmer skrifttype og farge på teksten i tekstfeltet. Du kan ikke ha egen 

skrifttype, uthevet skrift e.l. på enkelte ord eller deler av tekstfeltet (da må dele det i 
flere tekstfelt). 

Redigere Topptekst 

Tilgjengelig ved å dobbeltklikke på toppteksten på arket. 

Innstillingene her er de samme som for Overskrift, men endrer på det øverste feltet, der hvor 

firmanavn og dato som regel vises. 
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Endre Linjer og kolonner 

Tilgjengelig ved å dobbeltklikke direkte på arket (på kolonne-overskriftene). 

 

Velg fra listen øverst til høyre f.eks. ramme, kryss av for hvilke linjer som skal være synlige, og gi 

eventuelt farge på linjene. 

Linjetykkelsen gjelder for alle linjer som tegnes. Kolonnene for Postnr., Enhet, Mengde og Enhetspris 

kan velges bort/ fjernes fra arket ved å ta ved avkryssingen for Vis. 
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Endre Skrifttyper og linjehøyder 

Tilgjengelig ved å dobbeltklikke på toppteksten på arket, og velge fanen Skrifttyper og linjehøyder. 

 

Kryss av for hvilke skrifttyper eller linjehøyder du ønsker å forandre verdi på, og velg enten Skrifttype 

eller Linjehøyde knappen. Det er lagt opp slik fordi du da kan endre flere samtidig, noe som ofte skjer 

i praksis. 

Redigere Innstillinger 

Tilgjengelig ved å dobbeltklikke på toppteksten på arket, og velge fanen Innstillinger. 

 

Nedenfor følger en forklaring på innstillingene du kan gjøre her: 
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- Vertikal avstand: Gir avstanden du ønsker mellom de ulike delene av en post. 
- Blank linje etter delmengder: Velger om det skal være en blank linje etter eventuelle 

delmengder. 
- Lag konto- overskrifter automatisk: Velger om det på utskrift skal skrives ut overskrifter 

for hvert kapittel, hver bygningsdel e.l. 
- Enhet, mengde, pris, sum øverst: Velger om enhet, mengde, pris og sum skal stå på 

første linje eller siste linje på posten ved utskrift. 
- Vis mengderegel: Skriver ut mengderegel nederst på hver post. 
- Ikke skriv ut teksten "Spesiell beskrivelse": Velger om teksten "Spesiell beskrivelse" skal 

skrives ut eller ikke. (Gjelder bare Prosess beskrivelser). 
- Uthev NS3420 utg. 4 tittel: Velger om denne teksten på postene skal vises uthevet eller 

ikke på utskrift. (Gjelder bare NS3420 beskrivelser). 
- Innrykk endringsmengder: Velger om endringsmengder i en beskrivelse skal vises med 

innrykk eller ikke på utskrift. 
- Marger: Justerer marger. 
- Postnummer: Velger fra hvilket nivå postnummeret skal vises, om hele postnummeret 

skal gjentas på utskrift, og om det skal brukes punktum mellom konto- nivåene. 
- NS- kode og tekst: Velger hvordan NS- tekster skal skrives ut. 
- Ny posts tabulator: Bestemmer tabulator oppsettet for en ny tom post. 
- Ny posts Stil: Bestemmer stil for en ny tom post. 

Redigere Tall-format 

Tilgjengelig ved å dobbeltklikke på toppteksten på arket, og velge fanen Tall-format. 

 

Tallformat kan bestemmes for mengder og priser hver for seg, som det fremgår av bildet over. 

Nedenfor følger en forklaring på innstillingene du kan gjøre her: 

- Maks antall tegn etter komma: Bestemmer hvor mange tegn det maksimalt skal vises 
etter komma. 
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- Bruk 1000 – skilletegn: Styrer om programmet skal sette inn tusenskilletegn. Det 
vanligste brukte tusenskilletegn er blank. 

- Fjern '0' bakerst: Fjerner '0' er etter komma (og eventuelt komma). Dette gjør at heltall 
vises uten komma. 

- Kommajustert høyre posisjon: Styrer om tallene skal vises enten høyrejustert eller justert 
etter komma posisjon. Har liten effekt hvis ikke "Fjern '0' bakerst" står på. 

Komma: Velg mellom å bruke enten '.', ',' eller følge Windows oppsett for bruk av komma. 

Overstyr sideoppsett på enkelte poster:  

Pek på posten eller postene hvor du ønsker å endre sideoppsett. 

Trykk høyre museknapp. I menyen som kommer frem, velg 

Overstyr sideoppsett. Velg sideoppsett fra listen, og OK: 

Benytt eller studer gjerne malene som følger med programmet. 

Redigere tekst i sideoppsett ved å dobbeltklikke på arket 

Avhengig av om det er sideoppsett for Innholdsfortegnelse, 

Beskrivelse eller Anbudsrapport vil du få opp en rekke vinduer 

hvor du kan bestemme nær sagt alle aspekter i sideoppsettet. 

Mange av vinduene er nesten identiske. 

Du kommer til sideoppsettet via menyen Fil – Sideoppsett, men mye raskere ved å dobbeltklikke på 

det du ønsker å endre. 

 

Følgende endringer kan gjøres med sideoppsettet ved å dobbeltklikke på postarket: 

- Rediger Topptekst: Dobbeltklikk på toppteksten til en post for å redigere toppteksten. 
- Rediger Bunntekst: Dobbeltklikk på bunnteksten til en post for å redigere bunnteksten. 
- Rediger Sum side: Dobbeltklikk på Sum denne side nede til høyre på en post for å 

redigere Sum side. 
- Rediger Sum kapittel (Sum kontonivå): Dobbeltklikk på Sum kapittel nede til høyre på en 

post for å redigere Sum Kapittel. 
- Rediger Overskrifter: Dobbeltklikk på overskriften til en post for å redigere overskriften. 
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Her ligger alle innstillinger knyttet direkte til programmet. For eksempel er det her du tilknytter NS 

3420 databaser og velger hvor mange minutter det skal gå mellom hver auto-lagring, samt firmanavn 

som blir brukt ved utskrift. 

Bibliotek funksjonen er filer du vil ha lett tilgjengelig, for eksempel til referanse eller kopiering av 

poster. Filene du spesifiserer her kan du åpne via alternativet under Fil menyen. 

 

TIPS: Under Valg fanen finnes det et alternativ som heter Husk mine valg. Dette vil la deg ta vare på 

valgte innstillinger, som for eksempel utskriftsalternativer. Normalt resettes de innstillingene til 

standardverdier. 

 

Oppsett for Bruker 

Gå inn på menyen Verktøy – Oppsett og fanen Bruker. 
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Skriv inn dine initialer eller ditt navn, samt eventuelt firmanavn. Begge disse verdiene kan brukes ved 

utskrift. 

Oppsett for NS 3420-kataloger 

Gå inn på menyen Verktøy – Oppsett og fanen NS 3420. 

 

I dette vinduet tilknyttes og fjernes de ulike års versjoner av NS 3420. 

Hver års versjon vises som egne faner i Database oppslagsvindu. Hvilke årsversjoner som er synlig for 

det enkelte prosjekt styres av innstillinger i Prosjektoppsett->Databaser. 

Oppsett for program-innstillinger 

Gå inn på menyen Verktøy – Oppsett og fanen Innstillinger. 
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Her kan du gjøre følgende valg: 

Generelle innstillinger: Kryss av for hvilke advarsler programmet skal vise. Du kan også velge om 

programmet skal åpne siste aktive fil ved oppstart. Som standard er de fleste varslinger slått på som 

vist ovenfor. Vi anbefaler at du beholder disse. 

IFC Plot: Her kan du angi hvilken bakgrunnsfarge som skal brukes i IFC plot-vindu og hvilken farge 

valgte objekter skal ha. Velg i blant fargene eller behold standardvalget. 

Oppsett for programvalg 

Gå inn på menyen Verktøy – Oppsett og fanen Valg. 

 

Velg hvordan koden skal settes inn ved opprettelse av poster fra databaser og diverse andre valg som 

vist ovenfor. 

Husk mine valg husker hvilke avhuk du har satt på utskrift og eksport. Så slipper du å oppdatere dette 

fra gang til gang. 

Oppsett for Standard-kataloger 

Gå inn på menyen Verktøy – Oppsett og fanen Kataloger. 
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I dette vinduet angir hvor programmet skal søke. Disse katalogene blir definert ved installasjon av 

programmet og trenger sjelden og endres. 

Trykk på endre-knappen for å forandre katalog det skal søkes i.  

Følgende kataloger skal være tilknyttet: 

Applikasjons katalog: For nettverksinstallasjoner er dette mappen hvor Beskrivelse.exe ligger. For 

lokalinstallasjoner er denne mappen som standard C:\Programdata\ISY\Beskrivelse. Under denne 

mappen finnes alle undermapper som ISY Beskrivelse trenger tilgang til. Dvs. Maler, databaser etc. 

Elementer: Katalognavn for elementregisteret. Standardkatalog for lokal installasjon er: 

C:\Users\<din ID>\ISY\Elementer. 

Oppsett for startside 

Gå inn på menyen Verktøy – Oppsett og fanen Start side. 

 

På fliken startside kan det enkelte firma/bruker definere sin egen startside som vises ved oppstart av 

ISY Beskrivelse. Det kan lages inntil tre startside som hver vises med egen flik i tillegg til vår standard 

startside ”ISY” 

Hvis ikke startside med URL-link defineres her vises ISY startside. 

Et verktøy man kan bruke for å søke opp angitte ord i beskrivelsen, og eventuelt erstatte dem med 

noe du spesifiserer. Merk at dette kun gjelder fritekstfelt, som generelle poster eller andre krav i NS 

3420. 
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Her har du muligheten til å åpne og endre prisbanker, prisregister, og elementregister. Med en 

prisbank kan du gjøre gjenbruk av priser som ligger i systemet fra innkomne anbud ved at du samler 

og kategoriserer dem. Slik kan du for- kalkulere nye prosjekter på bakgrunn av tidligere erfaringer. 

For å eksportere prisene fra en beskrivelse til prisbank velger du Eksporter priser fra nedtrekksmeny. 

Å opprette en prisbank for å lagre anbudsprisene fra en beskrivelse 

For å opprette en prisbank for å lagre anbudsprisene fra en beskrivelse gjør du som følger: 

- Velg eksporter priser fra menyen til høyre: 

 

Her får du opp tre valgmuligheter: 

Ny prisbank: Oppretter en ny tom 
prisbank og legger den inn i listen. 
 
Tilknytt prisbank: Tilknytter en 
eksisterende prisbank og legger den inn i 
listen. 
 
Fjern prisbank: Fjerner en prisbank fra 
listen. (sletter ikke filen) 

- Trykk på knappen Ny prisbank for å 

opprette en ny prisbank 

- Gi inn et filnavn, f. eks Min prisbank, 

bestem hvor filen skal plasseres og trykk 

Lagre (Save hvis engelsk Windows) 

- Trykk på knappen Neste 

- Bestem fra hvilke anbydere prisene skal eksporteres, og for hvilke poster.  

- Sett et kryss ved de anbydere du vil hente    priser fra.) 

- Trykk på knappen Neste 
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- Du skal nå legge inn informasjon for å 
kategorisere prisene. Trykk f.eks. knappen 
Nytt sted og skriv inn Sentrale strøk, trykk 
deretter knappen Ny type og skriv inn 
Næringsbygg over 3000 m2. Dette er vist til 
høyre: 

 

- Trykk på knappen Neste 

- Da får du flere valgmuligheter: 

o Post filter: Velg her om du 

vil at programmet skal ta 

med poster der mengde 

og/eller pris er lik 0. 

o Anbydere: Kryss av for Bruk kun aritmetisk middelverdi av anbyderes 

priser hvis du ønsker aritmetisk middelverdi av anbyderes priser. 

o Priser pr. konto: Kryss av for Legg ut kun priser pr. konto hvis du 

ønsker å eksportere prisene summert pr. konto. Skriv også inn 

kvadratmeter bygg (lagres som mengde på prisen). Det er et måltall 

som representerer størrelsen på prosjektet, og må ikke nødvendigvis 

være m2. For et veiprosjekt kan man gjerne bruke denne muligheten, 

og oppgi f. eks antall løpemeter veg av en gitt type. 

Det du oppnår med dette er å ta vare på erfaringsprisene på et litt grovere nivå. Når du senere 

ønsker å gjøre en grov forkalkyle av et nytt prosjekt, kan du få dette oppstilt med m2-priser pr. 

kapittel og evt. bygningsdel. Eller pris pr. meter veg i et vegprosjekt. Og omregnet og summert i 

forhold størrelsen på det nye prosjektet. 

Dersom du ikke bruker denne formen er du mer avhengig av å bruke de samme NS- eller 

Prosesskodene i neste prosjekt for å ha glede av prisene som er lagret under disse kodene. Dette er 

ikke alltid mulig. 
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Lagre priser med prosjektnavn: Skriv inn eller velg fra 

listen hvilket prosjektnavn priser skal lagres med. 

 

- Trykk på knappen Fullfør når ønskede valg er 
gjort. 

Vær klar over det er koden (NS-kode, Prosesskode, 

Firmakode eller kontokode) som er prisbærende i 

erfaringsprisbanken. Dersom du ofte har ulike koder og 

ulike varianter fra gang til gang, anbefaler vi å prøve den 

grovere formen. F.eks. kan du ved hjelp av denne lagre 

erfaringsmessige m2-priser for ulike fag og 

bygningsdeler. Du kan da senere stille spørsmålet Hva er 

typisk m2-pris for 4411 Kursopplegg for lys og stikk i 

skoleprosjekter?– og gå til prisbanken og få svar. 

Funksjoner i Prisbank 

-  Oppretter en ny prisbank og kopierer ut viste priser. 

-  Importer priser fra annen prisbank. 

-  Lag nye priser (kopiere viste priser) til denne prisbanken. 

-  Multipliserer viste priser med en faktor. 

-  Importerer priser fra åpen Beskrivelse. 

- Eksporterer viste priser til åpen Beskrivelse  

-  Kalkulerer priser pr. konto i en åpen Beskrivelse  

-  Velg alt, dvs. skrur på alle valg i sted, type og prosjekt listene. 

-  Skru av alt, dvs. skrur av alle valg i sted, type og prosjekt listene. 

-  Åpner vindu for redigering av data fra enten sted, type eller prosjekt listen. 

-  Rediger data: Redigerer navnet på Sted, Type og Prosjekt. 

-  Sletter enten sted, type, prosjekt eller markerte priser. 

-  Importere priser fra Tab separert .txt fil 

Å bla gjennom prisbanken og gjøre utvalg 

Gå inn på menyen Priser. Nederst finner du navnet på den prisbanken du nettopp opprettet, velg 

denne. Du får frem ett skjermbilde som dette: 
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Trykk knappen Vis for å vise alle lagrede priser i prisbanken. Du kan gjøre utvalg på: 

- Tid (fra dato – til dato) 
- Mengde (større enn – mindre enn) 
- Sted 
- Type 
- Prosjektet prisene kommer fra 
- Kode eller del av kode (f. eks QB* for alle koder som begynner på QB) 

Trykk knappen Vis igjen når du har gjort dine utvalg. 
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Her finner du informasjon om ISY Beskrivelse, samt en personvernserklæring. Du finner også hvilke 

nyheter som er kommet.  

Under hjelp finner du brukermanual, FAQ sidene, youtube videoen våre og nedlasting av Teamviewer 

slik at vi kan hjelpe deg via fjernstyring.  

Dette valget gjelder for de som sitter på en serverlisens. Hvis du skal jobbe fra et sted med dårlig eller 

ingen internett så kan du her låne med deg en lisens i en bestemt tid slik at du kan jobbe «Offline» 

mens du er borte fra kontoret. Du kan også velge hvilke moduler i programmet du skal ha lisens på. 

Ta bort avhuking på de modulene du IKKE trenger, så får noen andre sjansen til å bruke de hvis du 

ikke trenger de.  

 

Oppfølgingslister finner du nederst i venstre hjørnet av programmet. Dette er en fane som dukker 

opp når du holder musepekeren over.  

 

Oppfølgingslister består av 3 deler: Post sjekk, vis poster som og oppfølgingslister.  

 

 



 

45 
 

Postsjekk: 

Når denne fanen er aktiv vises alle poster og koder som ikke validerer.  

Det betyr at en eller flere krav til posten ikke er oppfylt, for eksempel utgått NS 3420 kode, manglene 

utfylling av obligatoriske tilleggstekster, post har enhet men ikke mengde m.m. 

På denne måten sjekker programmet hva du har glemt å legge inn på postene, og gir deg en god 

oversikt over hvilke poster du må ta tak i. 

Kode sjekk funksjonen aktiveres ved å peke på fliken for Kode sjekk. Dersom du klikker på en post i 

Oppfølgingslisten hopper programmet direkte til den posten, slik at du kan fylle inn manglene med 

en gang. 

Ved å høyreklikke og velge Oppgrader kode på en post i Kode sjekk- listen med utgått NS 3420- kode 

kan du oppgradere koden til en nyere versjon. 

Du kan også høyreklikke i Kode sjekk-listen og velge Auto oppgrader poster. Programmet vil da se 

gjennom alle postene i beskrivelsen og oppgradere de kodene som ikke følger nyeste tillatte versjon 

av NS 3420. Merk at programmet ikke oppgraderer automatisk de gamle NS-kodene som ikke lenger 

eksisterer i nyeste tillatte versjon. Disse må oppgraderes manuelt. 

Vis poster som: 

Når denne fanen er aktiv kan du enkelt vise poster som har visse egenskaper. Det kan være poster 

med flagg, revisjon, 0 i mengde, delmengder osv. Dette kan være til stor hjelp for å finne 

enkeltposter i et stort beskrivelsesdokument. 

Oppsett filter lar deg sortere på både attributter og tekst i flere felter. Man kan for eksempel søke på 

spesifikt postnummer, eller kodetekst. Dette er den beste måten å søke på tekst i ISY Beskrivelse. 

Du kan også lage din egen Vis poster som liste hvis det er ønskelig.  

Oppfølgingsliste:  

I oppfølgingsliste fanen kan du legge poster som skal ”følges opp”. Dette gjør du enkelt ved å dra 

poster fra dokumentet ned i listen. Det legges en kopi av posten i oppfølgingslisten og du kan knytte 

en kommentar til postene. 

Du kan skrive en kommentar på en post i oppfølgingslisten og det er også muligheten til å utføre en 

kontroll.  

Dette gir en god oversikt over at poster som det er feil på blir kontrollert og rettet.  

Her kan du fjerne de markerte poster fra listen eller tømme den helt. Hvis ”Følg valgt post i listen” er 

valgt vil posten vises i selve dokumentet når du flytter deg i listen. Alternativt kan du gjøre dette bare 

for enkelte poster ved å velge ”Vis valgt post i beskrivelsen”. 

Postene i listen kan kopieres til utklippstavlen og deretter limes inn i Excel. 

Både listene ”Vis Poster som…” og ”Oppfølgingsliste” kan du lage flere kopier av. Hvis det er en del 

poster som må kontrolleres av andre kan du lage en egen flik ”Fagkontroll” og dra disse postene dit. 

På den måten kan enkelt den som skal kontrollere posten finne disse når han åpner dokumentet. 
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Element- og Prisregisteret samt Oppfølgingsliste er vist med egne faner i bunnen av skjermbildet eller 

på høyre side sammen med NS 3420 databasen: 

Pek på fanen slik at Elementregister- vinduet 

vises. Du kan låse vinduet ved å trykke på «nåla»  

slik at den peker ned. Peker «nåla» til side skjules 

vinduet automatisk når du flytter musepeker ut 

av vinduet. 

Ca. 1500 elementer er organisert etter 

bygningsdelstabellen, og deretter i logiske 

kategorier under hver bygningsdel.  

Den enkleste måte å finne det du trenger å skrive 

i søkefeltet. For eksempel «yttervegg». 

Søkemotoren som fungerer omtrent som Google 

finner alle elementer med søkeordet. 

I utgangspunktet inneholder elementene det som 

skal være med i beskrivelsen. Men vær oppmerksom på at en del elementer inneholder varianter, 

dvs. alternative poster som står med reseptmengde 0 og som skal slettes hvis de ikke benyttes. I 

spesielle tilfeller, slik som under rigg og drift, finnes det elementer som mer har funksjon som en 

sjekkliste og hvor du som regel vil slette en hel del av postene. 

Du bruker altså elementdatabasen på samme måte som du er vant til å bruke NS 3420 eller andre 

databaser. Det er bare resultatet som er forskjellig. 

Det er også lov til å lage egne elementregister hvis det er slik at man har behov for det. I noen tilfeller 

så finner man kanskje ikke NS3420 koder som passer det man skal bygge, da kan det være smart å 

lage et eget elementregister slik at man kan ta vare på de elementene man lager. Disse kan du bruke 

om igjen i andre prosjekt. 

Når du oppretter et eget element- eller prisregister blir dette automatisk lagt til som en egen fane 

sammen med vårt standardregister. 

For å legge til et element fra registeret inn i selve beskrivelsen, benytt enten Sett inn knappen etter å 

ha markert det aktuelle elementet, eller dra dem inn direkte fra elementregisteret. 
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Det er ett komplett prisregister for alle fag med 

mer enn. 4000 prislinjer. Prislinjene er sortert på 

første siffer i bygningsdelstabellen. 

Hvert element inneholder én eller flere prislinjer. 

Hver prislinje kan inneholde en NS-kode (men må 

ikke). Prisregistrene vi leverer er skrivebeskyttet. 

De leveres også med priser, men da kreves lisens 

for ”Element- Prisbank”. 

Et element er pr. definisjon en sammensatt 

konstruksjon, bestående av én eller flere 

prislinjer. 

Det er lov til å lage egne prisregistre hvis det er ønskelig. Når du oppretter et eget element- eller 

prisregister blir dette automatisk lagt til som en egen fane sammen med vårt standardregister. 


