.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 skal sendes til de som har versjon 9, den som
kun heter prosjektnavn.GAP sendes til de med versjon 10.

