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Innledning
ISY Prosjekt er en digital samhandlingsløsning for bygg- og anleggsprosjekt. Løsningen inneholder
flere tjenester som dekker ulike behov for samhandling mellom aktørene i et prosjekt.
Brukerveiledningen beskriver de ulike tjenestene. For å benytte seg av ISY Prosjekt må et prosjekt
opprettes. Brukere inviteres inn i prosjektrommet og kan deretter benytte funksjonaliteten deres
bruker har tilgang til. Norconsult Informasjonssystemer oppretter prosjektet for prosjekteier.
Prosjekteier velger selv hvem som skal inkluderes i prosjektrommet, og kan registrere brukere selv.
Innlogging:
https://www.isyprosjekt.no/login
Programsystemet ISY Prosjekt er utarbeidet og eies av:

Norconsult Informasjonssystemer AS
Kjørboveien 16
1337 SANDVIKA
Epost: post@nois.no
Sentralbord: 675 71 500
Kontakt ISY Prosjekt:
Brukerstøtte: 675 71 005 / Support.Prosjekt@nois.no
Åpent hverdager kl.08:00-16:00
Mer informasjon om ISY Prosjekt på:
https://www.nois.no/produkter/prosjektstyring/isy-prosjekt/
Brukerveiledning:
https://www.nois.no/nedlasting/isy-prosjekt/
Merk!
Innholdet i dette dokumentet kan endres uten forutgående varsel. Norconsult Informasjonssystemer
AS stilles ikke ansvarlig for feil og mangler som måtte forekomme i denne brukerveiledningen.
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Innlogging
Når du er opprettet som en bruker i ISY prosjekt vil du motta en velkomst-mail. I denne mailen
oppgis linken til ISY Prosjekt, isyprosjekt.no, hvilket prosjekt du er lagt til i og hvilken e-postadresse
som skal benyttes.
Linken isyprosjekt.no fører deg hit:

Klikk på Logg inn og registrer deretter brukeren din ved å klikke på Registrer deg nå. Fyll inn oppgitt
e-postadresse fra velkomstmailen og få tilsendt bekreftelseskode for å verifisere denne. Fyll deretter
ut den resterende brukerinformasjonen og klikk på Opprett.

Du vil nå kunne logge deg inn med korrekt e-postadresse og valgt passord.
Dersom du allerede er registrert som bruker i ISY prosjekt skal du logge deg inn på vanlig måte med
e-postadresse og passord.
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Prosjektopprettelse
Opprettelse av nytt prosjektrom gjøres ved å sende en henvendelse til support.prosjekt@nois.no.
Kontaktinformasjon til prosjekteier/administrator av prosjektet må inkluderes i e-post, samt et
prosjektnavn. Prosjekteier vil bli første bruker som knyttes til prosjektet. Denne brukeren kan legge
til andre brukere fra egen og andre organisasjoner, samt definere prosjektinnstillinger.

Prosjektinnstillinger
Prosjektinnstillinger er et valg i prosjektrommets menyfane.
Under prosjektinnstillinger defineres innstillinger som skal
gjelde for hele prosjektet. Det er kun brukere med rollen
Prosjektleder som har tilgang til å se og endre på
prosjektinnstillinger.

Prosjektinnstillinger - Oversikt
Under Generelt defineres overordnet prosjektinformasjon
•
•
•
•

Prosjektnummer
Organisatorisk enhet (aktuelt for organisasjoner med
flere enheter)
Startdato/sluttdato
Beskrivelse av prosjektet

Prosjektinnstillinger – Grupper
Ved å opprette grupper kan prosjektleder tilrettelegge for tilgangsstyring på oppgaver. Dette gir
muligheten til å begrense informasjonstilgangen mellom ulike aktører og grupper i prosjektet.
Ytterligere informasjon om hvordan dette benyttes finnes under avsnittet for Prosjektbrukere og
Oppgaver.

Prosjektinnstillinger- Varsler
Under Varsler definerer brukeren e-postvarslinger og prosjektrommets varslingsfarger for tjenesten
Dokumenter. Varslingstjenesten baserer seg på at brukeren blir varslet om alle dokumentleveranser
på e-post. Dette forklares i detalj under kapittel for Dokumenter.
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Prosjektinnstillinger- Forsidebilder
Under Dashboard kan brukeren legge til forsidebilde for prosjektet. Forsidebildet vil vises i
prosjektrommets Dashboard. Forsidebilder kan til enhver tid endres og slettes. For at bilde skal
synliggjøres i dashboard må bruker klikke på knappen «Publiser».

Prosjektinnstillinger- Egendefinerte lister
Under Egendefinerte lister kan brukeren opprette
egendefinerte lister med ulike listevalg. Listene kan benyttes som oppslagsfelter i tjenestene
Oppgaver og Digital Lappeplan. Egendefinert liste for fag (kalt «Disciplines») er satt som en standard
liste. Denne listen benyttes når man ønsker å knytte fag til leveranse. Dette forklares nærmere i
avsnitt for Oppgavetyper og Digital Lappeplan.

Prosjektinnstillinger- Oppgavetyper
Under Oppgavetyper defineres oppgavetyper tilknyttet tjenesten Oppgaver. Dette beskrives
ytterligere under avsnitt for Oppgaver.

Prosjektinnstillinger- Rotårsaker
Rotårsaker defineres dersom prosjektet benytter seg av Plan-modulen. Et ubegrenset antall
prosjektspesifikke rotårsaker kan defineres og disse vil gjenspeile seg i Planer ved endringer av
forpliktede leveranser. Les mer om Planer, leveranser og rotårsaker i eget avsnitt for dette.
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Prosjektbrukere
Brukere med rollen Prosjektleder kan legge til nye brukere i prosjektrommet. Registrering av nye
brukere og oversikt over eksisterende brukere finnes i menyfanen Prosjektbrukere.
Dersom brukeren klikker for å legge til en bruker vil systemet umiddelbart spørre om brukerens epost. Dette er for å kontrollere om brukeren allerede eksisterer i ISY Prosjekt. Dersom brukeren ikke
er registrert, skal kun organisasjonsfeltet fylles ut. Feltene for fornavn og etternavn er låste felter og
vil oppdateres når brukeren registrerer seg, disse feltene vil ikke være redigerbare i ettertid.

Når Organisasjonsfeltet er utfylt oppretter man brukeren, man vil da få muligheten til å administrere
brukerens rettigheter og tilhørigheter til grupper.
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For prosjektrom som inkluderer brukere fra forskjellige organisasjoner, eksempelvis både byggherreog entreprenørbrukere, anbefales det å være konsekvent på å tilknytte brukeren til riktig
organisasjon. Dette er fordi organisasjon kan brukes for å styre tilgang til brukerne i prosjektet. Et
eksempel kan være at det er ønskelig å holde noen mapper internt i en organisasjon. Dette gjøres da
enkelt ved å styre rettigheter på mapper på organisasjonsnivå.

Roller
Når man registrer en bruker skal brukeren tildeles en eller flere roller. Rollene definerer hvilke
tilganger og rettigheter brukeren har i prosjektrommet. Rollene beskrives under.

Prosjektleder
Prosjektleder er rollen med flest rettigheter i løsningen, den har tilgang til alt med unntak av å
opprette nye prosjekter. Prosjektleder har rettigheter til å utføre følgende handlinger:
•
•
•
•

Endre prosjektinnstillinger
Legge til/fjerne brukere i prosjektrommet
Styre tilgang i tjenesten Dokumenter
Slette dokumenter i tjenesten Dokumenter

Prosjektmedlem
Prosjektmedlem er rollen med færrest rettigheter i løsningen. Dette er en rolle som ofte benyttes
dersom man ønsker å inkludere brukere med begrensede rettigheter i prosjektrommet.

Planlegger
Rolle knyttet til tjenesten Digital Lappeplan i ISY Prosjekt. Denne kan man se vekk i fra dersom man
ikke benytter seg av denne tjenesten.

BIM-administrator
Rolle knyttet til BIM-tjenesten i ISY Prosjekt. Denne kan man se vekk i fra dersom man ikke benytter
seg av denne tjenesten.

Endringsadministrator
Endringsadministrator-rollen er knyttet til ISY Prosjekt Endring og beskrives ytterligere i avsnittet for
ISY Prosjekt Endring.

Dokumenter
Dokumenter er en tjeneste for digital dokumenthåndtering i prosjektrommet. Tjenesten muliggjør
deling av dokumenter mellom brukere og tilrettelegger for utarbeidelse av dokumentleveranser.
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Mappestruktur

Tjenesten leveres med en standard mappestruktur. Man kan til enhver tid legge til nye mapper og
endre strukturen. Mappestruktur kan benyttes til å sortere og styre rettigheter til ulike dokumenter.
Det er også mulig å tilrettelegge for en undermappestruktur i en mappe. Dette gjøres ved å navigere
inn i en mappe, og deretter opprette ny mappe. Eksempel på dette kan illustreres:

Bildet over viser to undermapper (04.01 og 04.02) i hoved mappe 04 Beslutninger/møter. Dette kan
være god praksis dersom man ønsker å lage sin egen mappestruktur på ulike nivå. I hver mappe kan
man laste opp filer som tilgjengeliggjøres i mappen. Filen som lastes opp kan lastes ned og slettes når
som helst av brukere som har rettigheter til dette. Svart mappe illustrerer en mappe med innhold i
form av et dokument eller en dokumentleveranse. Hvit mappe indikerer en tom mappe.
Til høyre for en mappe har man ulike valg (illustrert med tre prikker).
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Dersom en bruker har rollen prosjektleder har man rettigheter til å:
•
•
•
•
•

Redigere navn på mappe
Flytte mappe
Laste ned mappe (dersom mappe har innhold)
Styre hvem som har tilgang til mappen
Slette mappen

Dersom man har rollen prosjektmedlem har man opprinnelig kun
rettigheter til å:
•
•
•

Redigere navn på mappe
Flytte mappe
Laste ned mappe (dersom mappe har innhold)

Tilgangsstyring på mappenivå
Brukere med rollen prosjektleder kan styre tilgang på en mappe med hensyn på roller,
organisasjoner, og spesifikke brukere. Prosjektleder kan navigere til «Styr tilgang» på hver enkelt
mappe.
Tilgang til mappen kan defineres for ulike brukertyper:
•
•
•

Bruker
Organisasjon
Rolle

En bruker har tilknytning til alle disse brukertypene. Det er derfor viktig å merke seg at brukertypene
overstyres i en bestemt rekkefølge. Brukertyper overstyrer rolle og organisasjon. Tilgangsstyring på
organisasjonsnivå overstyrer igjen tilgangsstyring på rollenivå.
Eksempel:
Belinda er en bruker med rollen Prosjektmedlem. Brukeren hennes er registrert på organisasjonen
Norconsult Informasjonssystemer AS. Under mappe 08 Fremdrift er det definert følgende tilgang for
de ulike brukertypene:
Prosjektmedlemmer: Ingen tilgang.
Norconsult Informasjonssystemer AS: Leserrettigheter.
Belindas bruker: Skriverettigheter.
I eksempelet over tilhører Belinda alle brukertypene. Siden brukerrettigheter overstyrer alt, vil
Belinda ha skriverettigheter i denne mappen. Dersom tilgangen som er definert på Belindas bruker
fjernes, vil hun stå igjen med leserrettigheter. Dette er fordi hun tilhører organisasjonen Norconsult
Informasjonssystemer AS, som igjen overstyrer rollen Prosjektmedlem. Fjernes tilgangen som er
definert for organisasjonen, vil det kun gjenstå definerte mapperettigheter på rollen
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Prosjektmedlemmer. Belinda vil da stå igjen med ingen tilgang til mappen, siden hun er tilknyttet
denne rollen.

Ingen tilgang
Hukes denne av for en brukertype vil ikke brukeren ha tilgang til mappen. Mappen vil heller ikke
være synlig for brukeren.
Leserrettigheter
Gjør det mulig å laste ned dokumenter i mappen og bruke kommentarfanen. Det vil ikke være mulig
å laste opp dokumenter i mappen.
Skriverettigheter
Alt som er mulig for leserrettigheter vil også være mulig for skriverettigheter. I tillegg kan man laste
opp filer og redigere tekstfelter, deretter lagre dette.
Full tilgang
Gir like rettigheter tilsvarende rettighetene til en prosjektleder. Ingenting vil være begrenset.

Rettighetsmatrise
Figur under viser hvilke overordnede funksjoner hver rettighet innehar.

Redigere navn

Nei

Nei

Ja

Ja

Flytte mappe

Nei

Nei

Ja

Ja

Laste ned dok.

Nei

Ja

Ja

Ja

Laste ned mappe

Nei

Ja

Ja

Ja

Styre tilgang

Nei

Nei

Nei

Ja

Slette mappe

Nei

Nei

Nei

Ja
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Dokumentopplasting
I hver mappe kan man laste opp og laste ned filer. Bildet illustrerer opplastet dokument med navn
Fremdriftsplan i mappen 08 Fremdrift.

Dersom man klikker på dokumentet, vil løsningen gi brukeren tilgang til kommentarfanen og
versjonshistorikk knyttet til dokumentet.

Kommentarfelt
Kommentarfeltet åpner for kommunikasjon mellom brukerne. Krøllalfa benyttes for å «tagge» en
annen bruker i kommentarfelt. Brukeren som «tagges» i kommentarfeltet vil få tilsendt en e-post
som varsling, i tillegg til en notifikasjon neste gang brukeren logger inn i ISY Prosjekt, og vil kunne
navigere direkte til dokumentmappen. Brukere kan i kommentarfelt laste opp bildefiler i tillegg til
skriftlige kommentarer.
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Versjonshistorikk og arbeidsflyt for dokumenter
Versjonshistorikk holder orden på de ulike versjonene av et dokument etter hvert som nye versjoner
blir lastet opp. Dersom brukeren laster opp en ny versjon av et dokument vil det foregående
dokumentet plasseres i versjonshistorikken. I versjonshistorikken kan man alltid laste ned tidligere
versjoner så lenge de ikke slettes manuelt. Historikken inneholder også informasjon om hvilket
prosjektmedlem som har stått bak de ulike versjonene, samt når de har blitt lastet opp.

Uten særskilt arbeidsflyt
For et dokument som leveres av et enkelt prosjektmedlem kan versjonshistorikken se ut som
nedenfor:

Eksempel på enkel arbeidsflyt med fagkontroll og godkjenning uten
merknader
For organisasjoner eller prosjekter som har krav til arbeidsflyt på dokumenter benyttes
dokumentversjoner og tilhørende versjonskommentar aktivt.
Nye versjoner av dokumentet lastes opp i originaldokumentet og ved en påkrevd arbeidsflyt med
fagkontroll/sidemannskontroll samt godkjenning av leder, benyttes versjonskommentar til å
dokumentere hvem som har gjort hva.
Versjonsnummer, Dato og Revidert av registreres automatisk når dokumentet leveres (lastes opp).

05.03.2021 | Side 16 av 75
© Norconsult Informasjonssystemer AS

Versjon 1.4
For en rett frem arbeidsflyt med fagkontroll og godkjenning uten bemerkninger vil
versjonshistorikken, i tillegg til Nr/Dato/Revidert av, vise Kommentar benyttet på denne måten eller
lignende (nyeste øverst):
> Godkjent
> Fagkontroll ok
> Til fagkontroll

Eksempel på enkel arbeidsflyt med merknader og ny fagkontroll og
godkjenning
For en tilsvarende arbeidsflyt som over der bemerkninger fører til ny fagkontroll og godkjenning vil
versjonshistorikken, i tillegg til Nr/Dato/Revidert av, vise Kommentar benyttet på denne måten eller
lignende (nyeste øverst):
> Godkjent
> Fagkontroll ok
> Nytt utkast til fagkontroll
> Godkjenning avventer endringer, se Kommentarfanen og vedlagte dok
> Fagkontroll ok
> Nytt utkast til fagkontroll
> Fagkontroll – se merknader i vedlagte dok
> Første utkast til fagkontroll
Oppsummert er dette en lettbeint og fleksibel måte å støtte ulike arbeidsflyter for dokumenter på.
Kommentarfanen benyttes til å sende melding til den som har neste steg i arbeidsflyten (@bruker).
Se Dokumentleveranse nedenfor for forskjellen på Dokument og Dokumentleveranse. For planlagte
dokumenter anbefaler vi å benytte Dokumentleveranse med Eier, Forfallsdato og
varslingsfunksjonalitet.

Følg/avfølg:
Dersom en bruker vil varsles om nye kommentarer og dokumentversjoner i en mappe eller et
dokument, kan brukeren velge å følge enten mappen eller dokumentet.
Last ned siste versjon:
Brukeren kan laste ned dokumentet lokalt på sin PC/nettverksdisk/mobile enhet.
Slett:
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Brukere med tilgang til å slette dokumentet kan gjøre dette.
Lag som dokumentleveranse:
Benyttes dersom en bruker ønsker å konvertere et dokument til en dokumentleveranse. Dette
medfører at felter for forfallsdato og dokumenteier påføres.

Dokumentleveranse
Dokumentleveranse er praktisk for brukere som har behov for å planlegge og gjennomføre en
leveranse med forfallsdato, dokumenteier, og muligheten til å markere leveranse som ferdigstilt.

I en dokumentleveranse er funksjonaliteten utvidet i forhold til generell opplastning av dokumenter.
Leveransen kan bestå av:
•
•
•
•
•
•

Leveransenavn
Beskrivelse av leveranse
Forfallsdato
Eier (ansvarlig)
Dokument/fil
Markør for ferdigstilt

Eier av dokumentleveransen knyttes til en bruker i prosjektrommet. Kommentarfanen og
versjonshistorikk er tilgjengelig også på dokumentleveranser. Dersom dokumentleveransen
inneholder et dokument, kan leveransen når som helst markeres som ferdig. Da vil den ikke lenger
være synlig i Eiers Dashboard.
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Varslingstjeneste for dokumentleveranser
Under Prosjektinnstillinger - Varsler kan brukere med rollen Prosjektleder definere
varslingsinnstillinger for dokumentleveranser.
Hyppighet på e-postvarsling definerer hvor ofte brukerne skal motta en liste over alle sine
dokumentleveranser i prosjektet. Daglig, ukentlig, eller aldri er alternativene.
Terskler for hastegrad

Terskler for hastegrad definerer når en leveranse skal markeres som rød, gul eller grønn. Fargene skal
visualisere hvor mye en leveranse haster i forhold til sin forfallsdato. I brukerens dashboard kommer
dette tydelig frem, illustrert i bildet under. Dette skal gjøre det enkelt for brukeren å holde oversikt
over hva som haster.

Eksempel:
En dokumentleveranse har forfallsdato om 30 arbeidsdager. I bildet over kan man se de to kulene er
satt til 5 og 15 arbeidsdager:
•
•
•

Dokumentleveranse vil lyse grønt (i rute) helt frem til forfallsdato er 15 arbeidsdager unna.
Dokumentleveranse vil lyse gult (haster) fra arbeidsdag 15 til arbeidsdag 5 før forfallsdato.
Dokumentleveranse vil lyse rødt (kritisk) fra arbeidsdag 5 før forfallsdato.
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Oppgaver
Oppgaver er en tjeneste i ISY Prosjekt for planlegging og oppfølging av oppgaver i prosjektet. Det kan
benyttes for å systematisere personlige oppgaver, men også for å delegere og følge opp oppgaver til
andre brukere.

Oppgavetyper
For å kunne opprette oppgaver i prosjektet så må man først definere oppgavetyper. Dette gjøres
under prosjektinnstillinger. Denne funksjonen er et hjelpemiddel dersom man ønsker å kategorisere
ulike oppgaver. Ulike oppgavetyper kan ha ulike felter og lovlige verdier (lister) for felter. Når man
benytter flere oppgavetyper, vil de ulike typene kunne velges hver gang man skal registrere en ny
oppgave.

Et eksempel kan være å definere oppgavetypene på ulike fag som «RIB», «ARK», og «RIV». Oppgaver
knyttet til RIB benytter sin oppgavetype, mens oppgaver knyttet til ARK benytter en annen
oppgavetype.
Nøkkelfeltet er obligatorisk og kan eksempelvis brukes til å sette en ID på oppgaven for å enklere få
oversikt i oversiktsbildet for oppgavetyper.
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Hastegrad for oppgavetyper
Hastegrad definerer når oppgaver skal påføres ulike fargekoder iht. rødt, gult og grønt. Den er
knyttet opp mot forfallsdato til oppgaven. Eksempelet under beskriver hvordan en oppgave vil
reagere dersom innstillingene er satt som på bildet over, og forfallsdato er 30 dager frem i tid:
•
•
•

Oppgaven vil da ha grønn fargekode frem til 15 dager før forfallsdato
Oppgaven vil ha gul fargekode når forfallsdato er innen 15 dager
Oppgaven vil ha rød fargekode når forfallsdato er innen 3 dager

Tilleggsfelter
Dersom det er behov for flere felter i en oppgave utover standardfeltene, er det mulig å opprette
dette til hver oppgavetype.

Tilleggsfeltene kan være av typen tekstfelt, nummerfelt eller oppslagsfelt.
Felles for opprettelse av felter er at brukeren må fylle ut noe informasjon som beskriver feltet, som
feltets navn. Brukeren har også muligheten til å definere om feltet skal:
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•
•
•
•

Være obligatorisk å fylle ut
Være søkbart (Tilgjengeliggjøres i neste versjon)
Være aktivt for bruk av filter (Tilgjengeliggjøres i neste versjon)
Flervalg (kun for oppslagsfelt) definerer om bruker kan velge flere listevalg enn kun ett.

Tekstfelt
Tekstfelt benyttes dersom oppgaver har behov for et ekstra felt hvor brukeren kan skrive og lagre
tekst. Brukeren kan definere maks lengde av feltets innhold, for eksempel at feltet maksimalt kan
inneholde 100 tegn.

Nummerfelt
Nummerfelt benyttes dersom oppgaver har behov for et felt som kun inneholder tall innenfor et gitt
intervall. Brukeren kan definere minimum og maksimum tallverdi feltet kan inneholde. Defineres
intervallet med minimum verdi «0» og maks verdi «2000», er det tall i dette intervallet som er tillatt
å skrive inn i feltet.

Oppslagsfelt
Oppslagsfelt benyttes dersom man har behov for et felt som inneholder en liste med ulike listevalg.
Selve listen defineres under Prosjektinnstillinger - Egendefinerte lister. Når listen er opprettet vil den
fremkomme som et valg ved opprettelse av oppslagsfeltet. Et eksempel kan være dersom en
oppgave har behov for en godkjenningsprosess. Listevalg kan eksempelvis da være «Godkjent», «Ikke
godkjent», og «Avvist».

Eksempel:
Bildet under illustrerer hvordan et nummerfelt kan defineres for en oppgavetype med tilhørende
informasjon.
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Dersom det opprettes en oppgave med denne oppgavetypen, vil feltet dukke opp som et tilleggsfelt
nederst i oppgaven som illustrert i bildet under.

Legg til oppgave

I prosjektrommet er Oppgaver synlig for alle brukere, men det er mulig å sortere på «Mine
oppgaver» og «Alle oppgaver». «Mine Oppgaver» er alle oppgavene din egen bruker står som Eier
eller Tilordnet på. «Alle oppgaver» viser både dine og andre brukere i prosjektrommet sine oppgaver.
For å begrense rettigheter til oppgaver, kan Grupper benyttes. Grupper administreres under
prosjektinnstillinger. Dersom en Gruppe knyttes til en oppgave, er det kun brukerne som er medlem
av denne gruppen som får tilgang til oppgaven.
Det er ikke mulig å slette oppgaver, men de kan markeres som Ferdig. En oppgave må inneholde et
navn, en eier og en forfallsdato. Andre felter er valgfrie.
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Bakgrunn for feltene i en oppgave beskrives under.
Navn: Oppgavenavn
Eier: Oppgaveeier er et felt som knytter bruker til oppgaven. Den som oppretter oppgaven, blir
automatisk satt som eier. Det er mulig å endre dette. Eier er ansvarlig for oppgaven.
Grupper: Ved behov for å rettighets- og innsynsstyre oppgaven med hensyn på grupper, så har
brukeren mulighet til å gjøre det her. Oppgaven vil da kun være tilgjengelig for valgte grupper.
Tilordnet: Tilleggsfelt dersom det er behov for at andre brukere enn eier tilknyttes oppgaven.
Tilordnet har fått oppgaven delegert til seg for utførelse.
Beskrivelse: Felt for å beskrive hva oppgaven går ut på.
Etiketter: Etiketter gjør at bruker enkelt kan markere oppgaver med relevant informasjon, noe som
gjør det enklere å søke/filtrere i oppgavelisten.
Lenker: Bruker kan registrere en URL på oppgaven etter den er lagret. Det kan f.eks være en link til
bedriftens/prosjektets KS-system som angir hvordan oppgaven skal utføres.
Status: Definerer oppgavens status ved alternativene Påbegynt, Ikke påbegynt eller Ferdig. Markeres
en oppgave som ferdig vil den forsvinne fra oversikten i dashboard.
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Det er også mulig å laste opp filer i en oppgave i form av vedlegg. Kommentarfanen knyttet til en
oppgave fungerer på samme måte som kommentarfanen forklart under kapittel for Dokumenter.
Dette finner man nederst i oppgaven. Endringsloggen registrerer og loggfører når det skjer endringer
på oppgaven. Filvedlegg er ikke ment å erstatte dokumentfunksjonaliteten, men kun eventuelle
dokument som er egnet til å forklare eller belyse oppgaven.
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Dashboard
Dashboard er en tjeneste i ISY Prosjekt som skal gi brukeren oversikt over sine Oppgaver og
Dokumentleveranser. Etter hvert som en bruker tilordnes en oppgave eller dokumentleveranse, vil
brukerens dashboard oppdateres.

Dashboard - Oppgaver
For oppgaver har dashboard to visninger. Brukeren vil få illustrert hvor mange oppgaver som finnes i
prosjektet med tilhørende hastegrad i et sektordiagram.
Sektordiagrammet under Alle åpne oppgaver viser alle åpne oppgaver i prosjektet, mens
sektordiagrammet under Mine åpne oppgaver viser kun brukerens egne oppgaver. Under
sektordiagrammene vises tilhørende oppgavelister som inkluderer:
•
•
•
•
•

Oppgave ID
Oppgavenavn
Oppgavetype
Forfallsdato
Fargekode hastegrad
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Brukeren kan enkelt sortere på de ulike kolonnene ved å klikke på kolonnenavnet. Bruker kan også
navigere direkte inn i oppgaven ved å klikke på den i listevisningen.

Dashboard - Dokumentleveranser
Nederst i dashboard får bruker (Eier) opp en listevisning for sine dokumentleveranser.
Dokumentleveransene vises med navn og tilhørende forfallsdato. Bruker kan også her sortere på
kolonnene og navigere direkte inn i leveransen ved å klikke på den.
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ISY Prosjekt Endring
Prosjektbrukere
ISY Prosjekt benytter roller for å styre tilgang til hver bruker. Under følger en beskrivelse av rollene
som kan benyttes for ISY Prosjekt Endring, og hvordan disse kan kombineres.

Figur 1 Eksempel på tildeling av roller

Roller i ISY Prosjekt Endring
Roller i prosjekt er administrative roller på et overordnet nivå i løsningen.

Prosjektmedlem
Alle brukere vil alltid være definert som rollen Prosjektmedlem. Dette er rollen med lavest
tilgangsgrad i løsningen. Denne rollen kan ikke fjernes fra en bruker, men kan kombineres med andre
roller for å øke tilgangsgrad til en bruker.

Endringsadministrator
Endringsadministrator er en egen administrativ rolle i ISY Prosjekt Endring-sammenheng. Dersom en
bruker har rollen Endringsadministrator, vil brukeren kunne få innsyn samt redigeringsmuligheter i
«Endringsinnstillinger».

Prosjektleder
Brukere som får tildelt rollen Prosjektleder har det høyeste tilgangsnivået i løsningen. En bruker med
rollen Prosjektleder vil ha alle tilganger som også gis for Prosjektmedlem og Endringsadministrator. I
tillegg vil brukere med rollen Prosjektleder også ha følgende muligheter:
-

Tilgang til prosjektinnstillinger
Legge til/deaktivere brukere i prosjektet
Endre roller på prosjektbrukere
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Roller for endringshåndtering
Endringshåndtering-roller er roller spesifikt knyttet til håndtering av endringer under menyvalget
«Endringshåndtering».

Leverandørbruker
Dersom en bruker får tildelt rollen Leverandørbruker, vil det være mulig å legge til denne brukeren
på en kontrakt. Dersom brukeren legges til på en kontrakt vil brukeren kunne publisere endringer på
kontrakten som en leverandør, og vil kun se grensesnittet for leverandører under
Endringshåndtering.

Byggherrebruker/ Byggherrebruker (ansvarlig)
Det finnes to ulike roller for byggherrebruker. Per i dag er det ingen forskjell i disse to rollene. Dette
vil bli vurdert i neste versjon. Disse rollene skal knyttes til brukere som skal benytte løsningen til å
svare opp endringer fra leverandør. Brukere med en av disse rollene vil ha tilgang til byggherres
grensesnitt under endringshåndtering, og ha mulighet til å utarbeide og publisere tilsvar på endringer
fra leverandør. Brukere med en av disse rollene vil kunne knyttes til ansvarlig signatur før et tilsvar
skal publiseres til leverandør.

Anbefalt rolleoppsett
Leverandørbruker
For leverandører som kun skal ha mulighet til å utarbeide endringsvarsel/krav og svare opp dette
under Endringshåndtering, er anbefalt oppsett følgende:
Rolle i prosjekt

Prosjektmedlem

Rolle for endringshåndtering

Leverandørbruker

Byggherrebrukere
For byggherrebrukere som skal ha høyest tilgangsstyring og administrative rettigheter:
Rolle i prosjekt

Prosjektmedlem og Prosjektleder

Rolle for endringshåndtering

Byggherrebruker

For byggherrebrukere som ikke skal ha mulighet til å endre roller på brukere eller redigere
prosjektinnstillinger, men kunne styre Endringsinnstillinger, anbefales:
Rolle i prosjekt

Prosjektmedlem og Endringsadministrator
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Rolle for endringshåndtering

Byggherrebruker

For byggherrebrukere som kun skal ha mulighet til å svare opp endringer sendt fra leverandør
anbefales:
Rolle i prosjekt

Prosjektmedlem

Rolle for endringshåndtering

Byggherrebruker

Endringsinnstillinger
Endringsinnstillinger er kun tilgjengelig for
administrerende brukere med rollene Prosjektleder eller
Endringsadministrator. Endringsinnstillinger er hvor
administrator kan opprette leverandører,
kontraktstandarder med årsakskategorier, samt selve
kontrakten. Kontrakten vil inneholde informasjon om
bl.a. leverandør og kontraktstandard. Registre for
leverandører og kontraktstandard legges derfor til først.
Det er ved kontraktsopprettelse at administrator tilegner
leverandørens brukere til kontrakten.

Figur 2 Menyvalg

Opprettelse av leverandør
Administrator kan opprette en liste med leverandører som igjen kan benyttes til å spesifisere hvilken
leverandør som er tilknyttet til en kontrakt. Leverandør kan tildeles et navn, samt en nøkkel dersom
det er behov for mer utfyllende informasjon knyttet til leverandøren. En leverandør kan merkes som
aktiv/inaktiv. Dersom leverandør er markert som aktiv, vil det være mulig å knytte leverandøren til
en kontrakt.
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Figur 3: Leverandørliste

Opprettelse av kontraktstandard og årsakskategorier
Administrator kan opprette en liste med kontraktsstandarder som igjen kan benyttes til å spesifisere
hvilke kontraktstandard en kontrakt benytter. Enhver kontraktstandard kan tildeles en liste med
årsakskategorier. Årsakskategoriene lagres som en liste, og kan benyttes under endringshåndtering
til å kategorisere årsaken til endringen.

Figur 4 Opprettelse av Kontraktstandard med tilhørende årsakskategorier
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Opprettelse av kontrakt
Når leverandør og kontraktstandard er lagt til i prosjektet, kan administrator opprette selve
kontrakten endringer skal knyttes til. Følgende informasjon kan knyttes til en kontrakt:
•
•
•
•
•
•

Kontraktsnavn
Leverandør (liste)
Kontraktsnummer
Kontraktstandard
Kontraktsum
Leverandørbrukere

Det er også under kontrakten leverandørbruker legges til. Administrator som oppretter kontrakt, kan
søke i en liste av leverandørbrukere. Listen inneholder kun brukere som har fått tildelt rollen
Leverandørbruker. Leverandørbrukere som legges til under en kontrakt vil ha tilgang til å opprette
endringer på kontrakten. Det er derfor viktig at man kun legger til leverandørbrukere som skal ha
tilgang til dette.

Figur 5 Opprettelse av kontrakt med leverandørbruker
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Endringshåndtering
Endringshåndtering følger en fast flyt i ISY Prosjekt Endring, vist under. Første gang en endring
registreres er det definert som et varsel. Når varselet er publisert til byggherre, har leverandør
mulighet til å enten opprette og publisere en revisjon av varsel eller et krav. Når krav opprettes og
publiseres, kan igjen kravet revideres. Med en gang et varsel/krav/revisjon publiseres, vil byggherre
kunne svare opp dette med en statuser som godkjent, delvis godkjent, eller avvist. Dersom byggherre
velger å godkjenne et krav, vil dette defineres som typen endringsordre i grensesnittet. Et avvist eller
delvis godkjent krav vil fortsatt være av typen krav.

Figur 6 Endringsflyt starter med leverandørens varsel

Endringshåndtering for leverandør
Under meny for Endringshåndtering kan leverandør opprette og publisere endringer. Det er også her
leverandør vil ha oversikt over sin endringslogg på kontrakten, altså oversikt over registrerte og
planlagte endringer. Det er viktig å merke seg at leverandør har sitt eget grensesnitt knyttet til
endringer. Dette gjør at byggherrebruker ikke ser planlagte endringer før leverandør velger å
publisere endringen slik at den blir tilgjengelig for begge parter.

Varsel
Når en ny endring skal opprettes kan leverandør opprette et varsel. Et varsel kan inneholde følgende
informasjon:
•
•
•
•

•
•

Tittel
Beskrivelse
Arbeidets oppstart/utføres innen
Kostnadskonsekvens
o Kostnadstype (Fastpris/regningsarbeid)
o Beløp
Fremdriftskonsekvens (antall dager)
Vedlegg (bilder, filer, etc.)
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Figur 7 Opprettelse av varsel

Når varselet er opprettet kan leverandør velge å lagre varselet og jobbe videre på det ved et annet
tidspunkt.

Publisering
Dersom leverandør ønsker å publisere varsel til byggherres brukere, benyttes «Send inn» knappen.
Når et varsel skal publiseres må brukeren signere varselet. Når leverandør klikker på «Send inn», vil
et passord-felt dukke opp på skjermen. Varselet publiseres ikke før bruker har fylt inn sitt passord til
ISY Prosjekt, og deretter bekreftet det ved å klikke «OK». Dette vil gjøre det tilgjengelig for
byggherre, og varselet låses for redigering. Det er ikke mulig å slette et publisert varsel.
Etter varselet er publisert, kan byggherre besvare varselet med et tilsvar. Dette tilsvaret på varselet
blir kun tilgjengelig for leverandør når byggherre selv velger å publisere det, på samme måte som
leverandør publiserte varselet.
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Figur 8 Publisert varsel (låst for redigering)

Revisjoner og krav
Når varsel er publisert, har leverandør mulighet til å opprette en revisjon eller spesifisere et krav,
rettet mot opprinnelig publisert varsel. Dersom man oppretter en revisjon eller krav knyttet til
varselet, vil informasjon kopieres over fra opprinnelig varsel. Dette gjøres for å redusere medgått tid
til å fylle informasjon på nytt. Dette gjør også at leverandør må være oppmerksom dersom de ønsker
å endre noe av informasjonen fra opprinnelig varsel ved publisering av revisjon eller krav på
opprinnelig varsel. Det er kun tittel på endring som låses for redigering etter at et varsel er opprettet.
I endringsloggen vil brukeren ha oversikt over hvilken revisjon som er den siste. Kolonnen for Type
viser hvilken type (varsel, krav, eller endringsordre) som er siste sendte revisjon. Siden både varsel og
krav kan revideres, har løsningen en egen teller som skal gi brukeren oversikt over revisjoner. Første
gang et varsel publiseres vil type defineres som varsel. Dersom det skjer en revisjon av varselet, vil
det i endringslogg defineres som Varsel (Rev. 2). Det samme gjelder for krav. Når et varsel går fra et
varsel til et krav, starter denne telleren på nytt. Hele
revisjonshistorikken vil også være tilgjengelig dersom brukeren
klikker seg inn på den spesifikke endringen.

Figur 9 Revisjoner av et varsel og et krav
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Endringshåndtering for byggherre
Når et varsel publiseres av leverandør, vil det bli synlig for byggherrebrukere. Det kan deretter
opprettes et tilsvar på varselet.

Figur 10 Byggherres tilsvar knyttet til en endring

Detaljer
Når bruker klikker inn på varselet, vil detaljene av varselet synliggjøres. Bruker vil også nederst på
siden se skjema for tilsvaret som kan fylles ut med følgende felter:
•
•
•

Begrunnelse
o Tekstfelt for beskrivelse av byggherres vurdering
Ansvarlig
o Listevalg av brukere som kan knyttes som ansvarlig for publisering
Godkjenningsstatus
o Listevalg for tilsvarets status.

Informasjonen i de tre feltene er det som vil publiseres tilbake til leverandør.

Internt
Til hver endring vil byggherre ha et overordnet grensesnitt for intern informasjon knyttet til
endringen. Det vil si at informasjonen som knyttes til feltene under Internt, ikke vil synliggjøres for
leverandør ved publisering av tilsvaret. Informasjonen som påføres i Internt, vil ikke påvirkes av nye
revisjoner, så lenge ikke brukere endrer informasjonen. Informasjonen er ment for å kunne redigeres
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underveis i endringsforløpet, men byggherre må selv inn å oppdatere informasjon ved behov.
Informasjonen i Internt kan til enhver tid redigeres, da dette er uavhengig av hva som inngår i
informasjon som blir sendt til leverandør.
Følgende informasjon kan benyttes i Internt:

Årsakskategori
Felt for årsakskategori gir byggherre mulighet til å definere årsaken til endringen. Listevalget som
tilgjengeliggjøres her, er definert i kontraktstandard som kontrakten benytter.

Oppdragsgivers estimat
Oppdragsgivers estimat er et nummerfelt som lar byggherre estimere kostnaden knyttet til
endringen.

Leverandørens estimat
Ikke redigerbart felt for å synliggjøre beløpet leverandør har definert på siste revisjon av endringen.

Kontraktsum
Ikke redigerbart felt for å synliggjøre kontraktens beløp.

Endringer akkumulert
Ikke redigerbart felt for å synliggjøre estimat av alle endringene på gjeldene kontrakt. Beløpet i dette
feltet er summen av alle endringer knyttet til en kontrakt. Det er viktig å merke seg at summeringen
her prioriterer oppdragsgivers estimat. Det vil si at dersom en endring har en tallverdi i
Oppdragsgivers estimat, er det dette beløpet som inkluderes i summering for Endringsordre
akkumulert, og ikke leverandørens beløp. Dersom Oppdragsgivers estimat ikke har en verdi, vil
løsningen inkludere Leverandørens estimat på gjeldene endring. Dersom en endring ikke har estimert
verdi for verken leverandørens estimat eller oppdragsgivers estimat, vil ikke Endringsordre
akkumulert påvirkes for akkurat den endringen.
Eksempel på utregning av Endringer akkumulert:
Endring 1
Kostnadskonsekvens

Kr 20.000

Oppdragsgivers estimat

«Ingen data»

Endring 2
Kostnadskonsekvens

Kr 15.000

Oppdragsgivers estimat

Kr 0.00

Endring 3
Kostnadskonsekvens

Kr 25.000

Oppdragsgivers estimat

Kr 10.000

Endringer akkumulert utregning

Kr 20.000 + Kr 0.00 + Kr 10.000

Endringer akkumulert

Kr 30.000
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Kontraktsvekst
Ikke redigerbart felt som kalkulerer forholdet mellom endringsordre akkumulert og kontraktens
beløp.

Notat
Tekstfelt for å påføre interne notat.

Kommentarfelt
Internt kommentarfelt mellom byggherrebrukere.

Figur 11 Intern informasjon for byggherre

Publisering av tilsvar
Når en eller flere byggherrebrukere ønsker å publisere et utfylt tilsvar til leverandør, må bruker klikke
på «Signer». Bruker er nødt til å signere med sitt passord, og deretter klikke OK. Når første signatur
er påført, vil tilsvar være klart for publisering. Siste steg for at tilsvaret publiseres til leverandør, er at
brukeren som er valgt som ansvarlig gjennomfører sin signatur. Det er kun denne brukeren som vil ha
mulighet til å utføre den endelige signaturen. Når første signatur er påført, er tilsvaret låst for
redigering. Alle byggherrebrukere vil ha mulighet til å låse det opp igjen ved behov før endelig
publisering er gjort. Det er først når ansvarlig signerer med sitt passord, og klikker OK for publisering,
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at tilsvaret sendes til leverandør. Med en gang tilsvar er publisert, låses all form for redigering med
unntak av informasjon på Internt.

Figur 12 Eksempel på publisert tilsvar på et krav med status godkjent.
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Integrasjon med ISY Prosjekt Økonomi
For brukere som benytter integrasjon med ISY Prosjekt Økonomi vil en del av funksjonaliteten
beskrevet over dekkes av integrasjon mellom ISY Prosjekt Økonomi og ISY Prosjekt Endring.

Integrasjon fra ISY Prosjekt Økonomi til ISY Prosjekt
Første gang en kontrakt overføres i et prosjekt i ISY Prosjekt Økonomi, vil prosjektinformasjon,
kontrakts informasjon, og spesifikke brukere overføres til ISY Prosjekt Endring. Prosjektet vil da
opprettes i ISY Prosjekt Endring. Kontrakter i samme prosjekt som skal overføres i ettertid, vil da
finne veien til riktig prosjekt i ISY Prosjekt Endring. Aktivering av overføringen skjer når en bruker i ISY
Prosjekt Økonomi velger å overføre første kontrakt. Når denne er overført, kan flere kontrakter
overføres med lik fremgangsmåte.

Prosjektinnstillinger
Et prosjekt opprettes i ISY Prosjekt Økonomi. Ved opprettelse av prosjekt er det noe informasjon som
må inkluderes i prosjektet for å få det overført til ISY Prosjekt Endring. Dette beskrives under.

Prosjektinfo
Felt under Prosjektinfo vil overføres til ISY
Prosjekt Endring
•
•
•

Prosjektnavn
Prosjektnummer
Start/sluttdato for prosjektet

Leverandør

Figur 13 Prosjektinfo i ISY Prosjekt Økonomi

Under prosjektopprettelse kan leverandør inkluderes fra globalt register. Leverandør kan senere
knyttes til en spesifikk kontrakt og overføres sammen med annen kontraktsinformasjon.

Figur 14 Leverandørregister
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Brukere og roller
Brukere med rollen Prosjektleder internt overføres til ISY Prosjekt Endring.
Brukere kan ha andre roller i tillegg, men dersom en bruker skal overføres må
også Prosjektleder internt vær huket av. Minimum en bruker må overføres
med prosjektet. Følgende informasjon følger med over til ISY Prosjekt Endring
•
•
•

Brukernavn
Fornavn og etternavn på bruker
E-post

Figur 15 Brukere med rollen
overføres med integrasjon

I ISY Prosjekt Endring er brukeren også knyttet til en organisasjon (Org.Id). Denne settes automatisk
av integrasjonen, og skal ikke endres av administrator i ISY Prosjekt Endring.

Mapping

Fornavn

Fornavn

Etternavn

Etternavn

Brukernavn

Brukernavn

Epost

Epost

OrgId

OrgId

Figur 16 Mapping av brukerinformasjon

Når en bruker overføres fra ISY Prosjekt Økonomi til ISY Prosjekt Endring for første gang, vil bruker
motta en e-post om innlogging til ISY Prosjekt Endring. Brukernavn vil da være satt til brukerens epost. Dersom brukeren allerede eksisterer i ISY Prosjekt Endring, for eksempel hvis brukeren allerede
var en aktiv bruker av ISY Prosjekt, vil brukernavn bestå som tidligere, enten det var e-post eller noe
annet. Det er viktig at administrator ikke endrer på Org. Id til brukere som overføres, da dette er en
faktor integrasjonen bruker på å kjenne igjen riktige brukere.

Tilleggsinfo
Dersom et prosjekt i ISY Prosjekt Økonomi skal benytte integrasjonen, må Benytt ISY Prosjekt Endring
være markert som skrudd på under tilleggsinfo. Integrasjonsmodulen er deaktivert frem til dette
skrus på.
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Figur 17 Knapp for å tilgjengeliggjøre integrasjon i prosjektet

Kontraktsinnstillinger
Følgende kontraktsinformasjon vil følge med over til ISY Prosjekt Endring:
•
•
•
•
•

Kontraktsnavn
Kontraktsnummer
Leverandør
Beløp
Kontraktstandard m/ tilhørende årsakskategorier

Når en kontrakt er opprettet vil bruker se en knapp som heter Overføringsstatus under disposisjoner
på kontrakten. Det er denne knappen som kan aktivere en overføring. Knappen vil gi bruker beskjed
dersom obligatorisk informasjon mangler, og bruker vil få muligheten til å fylle ut dette helt til
kontrakten er klar for overføring. Når kontrakt er klargjort kan bruker klikke på Endre status til «Klar
til overføring». Prosjekt, kontrakt og brukerinformasjon vil deretter overføres til ISY Prosjekt Endring.

Figur 18 Overføringsknapp til høyre.

Det er kun brukere med enten rollen Admin og Controller som kan overføre kontrakter i ISY Prosjekt
Økonomi.

Første gang en kontrakt overføres på et prosjekt, vil alt opprettes iht. prosjekt, brukere, og den
spesifikke kontrakten i ISY Prosjekt Endring. For de neste kontraktene som overføres vil de overføres
direkte til det allerede opprettede prosjektet i ISY Prosjekt Endring. Dersom den overførte brukeren
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er ny i ISY Prosjekt, vil bruker motta e-post med brukernavn og passord for innlogging i ISY Prosjekt
Endring. Dersom bruker allerede eksisterer, vil bruker nå ha tilgang til et nytt prosjekt i ISY Prosjekt
Endring.
Administrator vil også se at det finnes en bruker som heter TK-admin når integrasjon er aktivert.
Denne brukeren benyttes av ISY Prosjekt Endring til å gjennomføre overføringer frem og tilbake fra
ISY Prosjekt Økonomi. Denne brukeren skal ikke redigeres av administrator.

Disposisjonsreserve
Disposisjonsreserve kan fortsatt benyttes dersom man tar i bruk integrasjon. For å benytte
disposisjonsreserve kombinert med integrasjon, trengs det en disposisjonsreserve med beløp under
kontrakten. Før en kontrakt overføres vil brukeren bli varslet dersom kontrakten ikke har en
disposisjonsreserve. Bruker vil fortsatt kunne overføre kontrakten uten reserve, men den må
eksistere før endringer overføres tilbake til ISY
Prosjekt Økonomi for at beløpet på endringen
skal kunne trekkes fra reserven.

Regler for disposisjonsreserve:
-

-

Disposisjonsreserven trekkes til den er tom
o beløp mot beløp, og avgift mot avgift
Beløpet som trekkes fra reserven er Oppdragsgivers estimat i ISY Prosjekt Endring
Hvis det ikke er nok penger på disposisjonsreserver under kontrakten øker summen av
kontrakt pluss endringsbeløp når den overføres fra ISY Prosjekt Endring
Hvis det er flere disposisjonsreserver under en kontrakt
o Trekkes reserve med lavest løpenummer først til den er tømt
o Deretter går den på neste og trekker resten på denne
Reduseres endringsbeløpet (Oppdragsgivers estimat) ved en revisjon
o Overføres differanse fra forrige revisjon tilbake til reserven som ble trukket fra sist
o Eventuelt den med lavest løpenummer hvis den reserven det ble trukket fra sist er
slettet.

Overføring av endringer til ISY Prosjekt Økonomi
Med en gang leverandør publiserer et varsel, vil dette overføres til ISY Prosjekt Økonomi. Varselet vil
plasseres under kontrakten, og påføres første ledige løpenummer. Løpenummeret registreres både i
ISY Prosjekt Økonomi og ISY Prosjekt Endring. Etter at varsel er publisert, vil neste overføring skje når
byggherre publiserer et tilsvar på det aktuelle varselet. Aktuell informasjon fra tilsvaret oppdateres
på varselet i ISY Prosjekt Økonomi.
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Det er kun ved publisering av nytt varsel at overføring til ISY Prosjekt Økonomi vil skje uten et tilsvar
fra byggherre publisert. Dersom leverandør velger å besvare tilsvaret til byggherre med en revisjon
av varselet eller et krav, vil oppdatering i ISY Prosjekt Økonomi kun skje etter at byggherre har
publisert et tilsvar på revisjonen eller kravet.

Figur 19 integrasjonsflyt for overføring av endringer til ISY Prosjekt Økonomi

Følgende informasjon vil overføres til ISY Prosjekt Økonomi:
•

•
•

•
•

Informasjon fra leverandøren
o Tittel på endring
o Kostnadstype (Fastpris/regningsarbeid)
o Leverandørens beløp
Informasjon fra tilsvar
o Status (Godkjent, delvis godkjent, avvist)
Informasjon fra Internt
o Årsakskategori
o Oppdragsgivers beløp
Informasjon om periode
o Registrert (Registreringstidspunkt ved førstegangs opprettelse av endring)
Informasjon generelt
o Type (Varsel, Krav, Endringsordre)
o Omtvistet
▪ Differanse mellom leverandør og oppdragsgivers beløp
o Godkjente krav får status «Faktisk» og typen Endringsordre i ISY Prosjekt Økonomi

Alle verdier som er overført fra ISY Prosjekt Endring til ISY Prosjekt Økonomi låses for redigering i ISY
Prosjekt Økonomi. De vil kun oppdateres dersom en ny overføring skjer med ny informasjon.
Unntaket for redigering er feltene som heter Startperiode og Sluttperiode i ISY Prosjekt Økonomi. Når
en endring overføres for første gang, vil verdiene i disse feltene defineres til år/måned basert på
hvilket år og måned endringen ble overført i. Disse feltene vil forbli redigerbare fordi bruker kan ha
behov for å justere disse ved bruk av periodisering.
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Auto nummerering av endringer
I ISY Prosjekt Økonomi registreres alle endringer med et nummer, for eksempel «7100 - 001». Neste
endring som registreres vil deretter få tildelt første ledige løpenummer, i dette eksempelet «7100 –
002». Nummeret som tildeles endringen som registreres i ISY Prosjekt Økonomi, vil automatisk
registreres også i ISY Prosjekt Endring med en gang nummeret er tildelt. Nummeret blir i ISY Prosjekt
Endring synlig for brukeren i en kolonne i endringsloggen. Det er viktig å være klar over at
disposisjoner som Disposisjonsreserve og Lønns og Prisstigning (LPS) benytter samme løpenummerserie som endringene under en kontrakt. Dersom bruker ikke ønsker at andre disposisjoner skal ta
opp løpenummer, er det anbefalt at disse manuelt defineres med et løpenummer ved opprettelse av
disposisjonen. For eksempel kan disposisjoner få tildelt løpenummeret «7100 – 990», og det kreves
da 990 endringer registrert på kontrakten før dette nummeret blir aktuelt for en endring.

Feltmapping for integrasjon fra ISY Prosjekt Endring til ISY Prosjekt Økonomi
Under vises en illustrasjon og matrise som forklarer hvilke felter som er koblet sammen for
overføring av endringer til ISY Prosjekt Økonomi.

Felt i ISY Prosjekt

Felt i ISY Prosjekt Økonomi
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Tittel

Beskrivelse

Kostnadskonsekvens (leverandør)

Leverandørens estimat

Kostnadstype (fastpris/regningsarbeid)

Arbeid utføres etter (Oppgjørsform)

Godkjenningsstatus

Status

Årsakskategori (internt)

Årsakskategori

Oppdragsgivers estimat (internt)

Beløp
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BIM-Innsyn
Grensesnitt BIM viewer
Nedenfor følger en kort beskrivelse av de ulike knappene i BIM-visningen.

1.

Head-up Display – orientering av bildet

2.

Innsynsmodeller – liste over innsynsmodeller i prosjektet

3.

BIM Filter – Filterfunksjon for å raskt kunne vise ønsket informasjon

4.

Bytter til GIS-visning

5.

Visning av innsynsmodellen

6.

Orbit – Rotering av modellen

7.

Pan – Dra modellen. Kan også benytte klikk og hold scrolleknappen eller høyre
musetast.

8.

Zoom – klikk og hold venstre musetast, og dra pekeren mot venstre/nedover for
zoom ut, og mot høyre/oppover for zoom inn.

9.

First person - veiledning kommer opp når denne aktiveres.

10.

Measure – Målsetting. Mer om dette i kapittelet om målsetting.
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11.

Section Analysis – Ulike typer snitt

11.1.

Add X Plane – snittflate der x-aksen er normalt på flaten

11.2.

Add Y Plane – snittflate der y-aksen er normalt på flaten

11.3.

Add Z Plane – snittflate der z-aksen er normalt på flaten

11.4.

Add Box – Snitt i alle plan

12.

Model Browser - skjule/vise lag i modellene

13.

Properties - egenskaper på objektene

14.

Settings - huskes for hver enkelt bruker

15.

Full Screen - for å benytte full skjerm for BIM-vieweren

16.

Annotations – For å velge hva som skal annoteres/tagges. Når denne er aktivert
kan tagging settes ut ved å klikke på et objekt.

17.

Autotag Selected elements – Tagger valgte egenskaper (ref. nr.Feil! Fant ikke r
eferansekilden.) på valgte/merkede objekter.

18.

Measure Area – Måler et areal mellom valgte punkter.

19.

Section From Surface – Lager et snitt i flaten på et valgt punkt.

20.

Viewpoints – Lagrer visningen brukeren står i. Denne lagrer tagging og
målsetting. Mer om dette under kapitlene Målsetting og Viewpoints nedenfor.

21.

Go Home – Går til det som er definert som Home-visning. Hurtigknapp «H».

22.

Visningsalternativer

23.

Oppgavetyper knyttet til BIM
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BIM Administrasjon
Dette er området der modellene administreres. Her kan modeller lastes opp og navngis. Modellene
kan deretter settes sammen til innsynsmodell(-er). På samme område kan det legges inn
objektegenskaper i egenskapsgrupper. Dette er egenskaper som kan annoteres/tagges i modellen.
Videre er det også mulighet for å sette opp kobling mot GIS. Her finnes også oppsett for notattyper,
samt filterkonfigurasjon.

Konfigurasjon av egenskaper i modellen (Properties)
I ISY Prosjekt kan BIM-administrator konfigurere hvilke Properties, heretter kalt egenskaper, som kan
synligjøres dersom man klikker på et objekt i modellen. Hvis egenskapene finnes på objektene fra
den originale modellen før den ble konvertert til IFC, kan egenskapene også gjenkjennes i ISY
Prosjekt.

Objektegenskaper
Under ser man et bilde av undermenyen Objektegenskaper, i BIM-Administrasjon. Det er her BIMadministrator kan definere egenskaper i modellen, slik at de kan synliggjøres i Innsynsmodell.

1- Meny for Objektegenskaper
Her kan BIM-administrator definere hvilke egenskaper og tilhørende grupper som skal være synlig i
innsynsløsningen (BIM Forge viewer). Flere egenskaper og tilhørende grupper kan registreres, og de
vil plasseres som en liste i denne menyen. Meny er tilgjengelig for brukere med rollen BIMadministrator.
2- Legg til ny egenskap-gruppe
En gruppe gir muligheten for å gruppere flere egenskaper. Det vil si at en gruppe kan inneholde
mange egenskaper. Eksempelvis kan modellen ha en definert gruppe kalt «Base quantities».
Egenskapene under denne gruppen kan da være målsetninger, som lengde og bredde til BIMobjekter. Når gruppen defineres, er det viktig at navnet er identisk med gruppenavnet som modellen
benytter. Visningsnavnet kan navngis valgfritt, men det er dette som synliggjøres i innsynsmodellen.
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3- Legg til nye egenskaper i gruppen
Under en gruppe kan objektenes egenskaper legges til. Det første feltet må navngis identisk til
egenskapen. Egenskap visningsnavn er valgfritt, og vil være definisjonen av egenskapen i
innsynsmodellen.

Egenskaper i innsynsmodell

Etter at både grupper og egenskaper er lagt til i Objektegenskaper, vil dette kunne synliggjøres i
modell. Dersom noen objektegenskaper ikke synliggjøres, kan det skyldes at de ikke er definert i
modellen fra før. Det kan også være lurt å kontrollere at grupper og egenskaper er definert korrekt,
da ulike symboler (for eksempel skrivefeil) gjør at ISY Prosjekt ikke klarer å gjenkjenne egenskapen.
1- Skru på egenskaper (Properties)
Nederst i grensesnittet i meny for Innsynsmodell, vil brukeren ha ulike verktøy tilgjengelig. Knappen
Properties må være påskrudd for å synliggjøre egenskapene.
2- Klikk på objekter for å synliggjøre egenskapene
Dersom Properties er påskrudd, kan brukeren klikke på et objekt for å se egenskapene som objektet
er beriket med.
3- Visning av egenskaper
Når Properties er påskrudd og et objekt er markert, vil en boks dukke opp i grensesnittet. Denne
inneholder alle egenskaper som er registrert i Objektegenskaper (ref. pkt. 3- Legg til nye egenskaper i
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gruppen), dersom objektet inneholder verdier for de gitte egenskapene. Denne boksen kan flyttes
fritt på skjermen. Innholdet vil endres dersom brukeren markerer et nytt objekt.

Filter av egenskaper (Properties)
I ISY Prosjekt kan BIM-adminstrator konfigurere ønsket oppsett for filter av egenskaper. Filter er
brukt for å kunne definere hvilke objekter brukeren ønsker å se i innsynsmodellen, basert på hvilke
egenskaper objektene er tilegnet.
Dette er veldig nyttig dersom modellen inneholder mange egenskaper, og brukeren har behov for å
raskt kunne tilegne seg en oversikt over ulike grupper eller egenskaper.
For å konfigurere et filter, er det viktig at alle egenskaper som skal filtreres er registrert i
Objektegenskaper. Fremgangsmåte for dette er beskrevet over.
For å klargjøre filteret, må en administrator definere ett eller flere sett med verdier en egenskap kan
ha. Dette gjøres i Egendefinert lister i prosjektinnstillinger. I disse listene er det ikke selve egenskapen
som defineres, men de ulike verdiene en egenskap kan ha. For eksempel kan en egenskap være
«Etasje». Verdiene som de ulike objektene kan ha til «Etasje», kan for eksempel være 1. etg, 2, etg,
eller Takplan. Det er disse verdiene som skal lagres i lister, og deretter benyttes til å kunne filtreres
på.
I bildet under vises et eksempel av en oppslagsliste som definerer verdiene til egenskapen «Etasjer».
Når listen lages, er det viktig at man velger å definere listen som en oppslagsliste. Når oppslagslisten
er laget, må det i kolonne for Navn legges inn eksakt verdi som finnes i modellegenskapene. Listen
trenger kun å inneholde verdier som man ønsker å filtrere på innenfor en gitt modellegenskap. Felt
for Nøkkel må nødvendigvis ikke inneholde en lik verdi som navnet, men må fylles ut.
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Filterkonfigurasjon
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Når oppslagslistene med egenskapsverdier er definert under Egendefinerte lister, kan filteret
konfigureres.
BIM-administrator har i menyen BIM-administrasjon tilgang til undermenyen Filterkonfigurasjon. Her
kan filter defineres og konfigureres. Når brukeren har opprettet et nytt filter, må noen felter
defineres.
1 Navn
Navnet som defineres vil være navnet som brukeren vil se i filteret i innsynsmodellen.
2 Oppslagsliste
Nedtrekksmeny for oppslagsliste velges basert på hvilke verdier som skal kunne filtreres på for dette
filteret. I eksempelet over er oppslagsliste for ulike Etasje-verdier valgt. Dette gjør at filteret for
Etasjer vil få underkategorier basert på denne listen, som brukeren kan filtrere modellgrunnlaget på.
3 Aktiver filter
«Arkiver filter» må aktiveres for at det skal synliggjøres i grensesnitt i innsynsmodellen.
Det siste steget for å kunne synliggjøre filtervalget i Innsynsmodellen, er å koble filteret til en
Objektegenskap.

Under menyen Objektegenskaper finner administrator et felt for Metadata. Når ett eller flere filter er
aktivert, vil de automatisk dukke opp i en nedtrekksliste for Metadafelt. Her må brukeren koble
ønsket filter til ønsket objektegenskap.

Oppsummert må følgende steg gjennomføres for å konfigurere filter og egenskaper i Innsynsmodell:
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•
•
•
•

Definere Objektegenskaper
o Synliggjør egenskapene i modellen
Lage oppslagslister basert på verdiene som en egenskap har
o Gjør det mulig å konfigurere alternative filter
Definere filter
o Filter defineres sammen oppslagsliste
Koble filter til Objektegenskap
o Gjør filteret synlig i Innsynsmodell

Filter i Innsynsmodell

Bildet over illustrerer et eksempel på filterkonfigurasjon i Innsynsmodell. Rød sirkel viser hvor
brukeren klikker for å åpne filteret i Innsynsmodellen. Sirklene med nummeret 1 illustrerer de ulike
objektegenskapene, som nå er definert som filter. Sirklene med nummeret 2 illustrerer de ulike
verdiene for objektegenskapene. Det er disse som er definert i oppslagslistene.
For å filtrere på ulike verdier, kan brukeren enkelt klikke på en eller flere verdier, og deretter velge og
filtrere på disse. Innsynsmodellen vil da fjerne alle objekter fra grensesnittet, slik at brukeren enkelt
kan forholde seg til relevante objekter med valgte verdier.

Filter for egenskaper med måleenhet
Dersom man ønsker å kunne konfigurere filter på egenskaper som er definert av måleenheter,
eksempelvis lengde eller bredde, er det noen innstillinger som må være satt opp korrekt for at ISY
Prosjekt skal kunne kjenne igjen egenskapene. I dagens løsning kan man filtrere på egenskaper som
benytter målenhet meter eller millimeter.
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Steg 1:
Konfigurer egenskaper man ønsker å filtrere på. Dette
er beskrevet i avsnittet over. I dette eksempelet brukes
filteret Lengde, illustrert i skjermbildet.

Steg 2:
Naviger til BIM administrasjon, deretter til underkategori Innstillinger. Her kan brukeren definere
hvilken måleenhet som skal være standard i innsynsmodellen. Valgene er enten millimeter (mm) eller
meter (m).

Steg 3:
Naviger til innsynsmodellen. Knappen Settings gir brukeren oversikt over hvilke innstillinger som
gjelder.
Siden millimeter er definert i BIM administrasjon (Steg 2), vil Display Units være millimeter. Dette
resulterer i at verdiene under Properties til objektet, defineres i millimeter.
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Hadde innstillingen vært meter istedenfor millimeter i BIM Administrasjon, hadde dette ført til at ISY
Prosjekt ikke klarer å finne egenskaper som matcher filter-verdiene på millimeter. Det er derfor viktig
at innstillingene på måleenhet er lik det man ønsker å filtrere på.
Precision er en innstilling som definerer antall desimaler et mål skal oppgis i. Valget «File precision»
gjør at brukeren vil få opp det eksakte målet på objektet i Properties-visningen.
Eksempler:
Precision er satt til «File Precision». Objektet som har en eksakt lengde på 4189.999999999999091
mm. Dette ser brukeren under Properties. Når brukeren filtrerer på valget 4190 mm, vil det fortsatt
oppstå et treff på dette objektet. ISY Prosjekt har rundet opp, men under Properties vises det eksakte
målet.
Precision er satt til 0.001 (1/8). Objektet som har en eksakt lengde på 4189.999999999999091 mm,
vil nå defineres som 4190.000 mm. ISY Prosjekt runder altså opp/ned, i tillegg til å beholde 3
desimaler. Dersom brukeren nå ønsker å filtrere på 4190 mm, vil det ikke dukke opp et treff, fordi
løsning leser 4190 mm og 4190.000 mm som to forskjellige verdier.
Dersom det jobbes med få desimaler, er derfor «File precision» et godt valg. Dette viser den eksakte
verdien i Properties, men runder opp/ned til null desimaler for filterverdier.
Under ser man eksempelet hvor måleenhet er satt til millimeter, som gjør at brukeren får en match
på filteret «4190 mm», fordi objektets egenskap nå defineres som millimeter. Precision er i dette
tilfellet satt til 0 (1), altså ingen desimaler inkluderes.
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Multitagging
Tagging av objekter gir mulighet til å legge egenskapsinformasjon på objektene i modellvisningen.
Med denne funksjonaliteten vil bruker kunne tagge flere egenskaper samtidig:
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1. Klikk på Annotations
2. Klikk for å velge egenskaper som skal tagges. Eventuelt åpne nedtrekksmenyen for andre
taggealternativer.
3. Merk de egenskapene som skal tagges til objektet.
4. Klikk på objektet og plasser ut taggen.

Autotagging
Denne funksjonen gir mulighet for å tagge flere objekter samtidig. Egenskaper som skal autotagges
hentes fra samme valg som ble gjort for multitagging ovenfor. Velg først egenskaper under
Annotations. Deretter marker objekter som skal tagges, og til slutt trykk Autotag Selected elements:

Tagginger kan flyttes på, og modellen kan roteres uten at koblingen mellom tag og objekt brytes.

Målsetting
Målsetting kan gjøres ved å trykke Measure:
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Applikasjonen gir mulighet for å måle avstand/lengde mellom to punkter og gir lengden av det rette
linjestykket som forbinder punktene. Man får også lengden i x-, y, og z-plan mellom de samme
punktene i den siste målsettingen, eller den målsettingen som er markert. Målepunkter kan flyttes
ved å klikke på en målsetting, for deretter å dra i målepunkter.

Målsetting i 3D er utfordrende med tanke på å klikke eksakt på ønsket punkt i modellen.
Applikasjonen hjelper brukeren i form av å «snappe» til nærliggende punkter. Dette kan være
hjørner, enden av en flate, midten av en linje, at punkt to er vinkelrett i forhold til det første punktet,
osv. Dette illustreres i form av symboler på pekeren.
Det er også mulig å måle vinkler. Trykk på Angle for denne funksjonen:

Vinkel har de samme «snappe»-funksjonene som lengdeverktøyet. For å måle vinkel velges det tre
punkter A-B-C, der vinkelen er mellom linje AB og BC.
Når man trykker done blir ikke utførte målsettinger synlige, men kan tas frem igjen ved å aktivere
målsettingsfunksjonen på nytt.
NB! For å lagre målsetting i et Viewpoint: Åpne Viewpoint – utfør målsettingen, eller aktiver
målsettingsfunksjonen for å ta frem tidligere utførte målsettinger – lagre deretter viewpoint. Mer om
viewpoints nedenfor.
For å måle et areal/flate benyttes knappen Measure Area:

Viewpoints
Viewpoints gir brukeren mulighet til å «lagre» en visning for senere bruk. Denne tar vare på de
tagginger og målsettinger som eventuelt er lagt på modellen. Brukeren må være BIM-administrator
for å gjøre dette. Eventuelle snitt og filtreringer blir også lagret, og brukeren har på denne måten
mulighet til å raskt finne tilbake til en bestemt visning.
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Eksempel på et viewpoint:

Lagrede viewpoints legges i en mappestruktur vist i utklippet ovenfor. Dette gir brukeren mulighet til
å organisere viewpoints på en måte som er hensiktsmessig for sitt bruk. Ved å klikke på det lagrede
viewpointet, så kommer man til den visningen som var lagret på lagringstidspunktet. Viewpoints
brukes gjerne til å danne et arbeidsgrunnlag for ulike arbeidslag på byggeplass. Ved å bruke filter,
snitt, tag og målsetting, vil utførende raskt kunne få nødvendig informasjon til å utføre sine arbeider.

Oppgaver i modell
Oppgaver
Oppgaver i modell kan ha mange bruksområder. Det kan være mange ulike oppgavetyper avhengig
av formålet, og oppgavetypene kan navngis helt fritt. Dette kan være HMS-hendelser,
avviksrapportering, tegninger, oppgaver under prosjektering, eller andre oppgavetyper eller
informasjon som er ønsket knyttet til modellen. Det er mulig å ha flere oppgavetyper i modell, som
vist i utklippet nedenfor. En oppgave i modellen får en punktmarkering, med farge avhengig av
hvilken oppgavetype den tilhører. Oppgaver i modell har ellers de samme mulighetene som oppgaver
beskrevet i kapittelet Oppgaver som: status, eier, forfallsdato, lenker, osv. Hensikten er å knytte
informasjon til bestemte plasseringer i modellen. Oppgavetypene er tilgjengelig som faner (blades)
på høyre side av BIM-vieweren:
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Dokumenter i modell - tegninger/datablad
Dokumenter i modell kan løses i hovedsak på to måter. Enten ved oppgavefunksjonaliteten beskrevet
ovenfor, eller ved at dokument knyttet til et objekt i modellen ligger som en URL-egenskap på
objektet. URL-lenkene kan peke til interne plasseringer i ISY Prosjekt, eller andre eksterne løsninger.
Bruk av URL fordrer at brukeren har tilgang til lokasjonen URL-lenkene peker til.

Dokumenter i oppgave:
I en oppgave finnes det felter for å legge til lenker til dokumenter. Lenkene som legges inn i
oppgaven kan navngis etter eget ønske. Her kan det legges inn URL-lenke(-r) som peker på
lokasjonen til ett eller flere dokument. Dette kan for eksempel være et PDF-dokument som tilhører
en spesifikk oppgave i modellen. Jfr. oppgavebeskrivelsen ovenfor så kan det for eksempel lages en
oppgavetype som heter Tegninger. Oppgavetyper som skal benyttes i modell må ha aktivert
funksjonen for BIM-støtte inne i egenskapene for oppgavetypen. Videre kan det lages oppgaver
under denne oppgavetypen som inneholder URL-lenke til eksempelvis en tegning, og som har en
bestemt plassering i modellen:

Dette blir «permanente» oppgaver som stedfestes (med koordinater) i modellen med tilhørende
markering av interessepunkter i modellen med farge lik som fargen på oppgavefanen (blade), som
vist ovenfor. Én oppgave kan ha flere koordinater. Det vil si at tegninger eller dokumenter kan være
tilgjengelig flere steder i modellen. Dette kan være aktuelt hvis et dokument er gjeldende for flere
lokasjoner.
Visning av BIM-oppgaver i form av fargede interessepunkter i modellvisning kan skrus av og på. Også
kalt «Heatmap». Hver oppgavetype kan skrus av og på uavhengig av hverandre.
Status på oppgaver benyttes for å styre om oppgaven trenger oppfølging eller ikke.
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Dokument knyttet til objekter:
Som nevnt ovenfor er det også en mulighet å få dokumenter knyttet til modellen gjennom å legge en
URL-egenskap på objektnivå. Denne URL-egenskapen kan igjen tagges som beskrevet i kapittelet for
Multitagging og Autotagging. URL-egenskap på objekter har derimot ikke de samme mulighetene
som oppgaver har med tanke på sporbarhet, visualisering i modell, og oppfølging.

Hvordan bruke QR-koder i ISY Prosjekt
QR-koder er et nyttig verktøy sammen med ISY Prosjekt. Alt som har en internettadresse (URL) kan
representeres med en QR-kode. I ISY Prosjekt betyr det at QR-koder kan representere alt fra
innsynsmodeller, dokumenter/mapper, oppgaver til planer.
Et vanlig brukseksempel er å tilegne en QR-kode til arbeidsgrunnlaget i BIM-innsynsmodellene.
Arbeidsgrunnlaget kan være et forhåndsdefinert bilde i modellen som inneholder mål,
materialegenskaper etc. I ISY Prosjekt kalles slike oversiktsbilder i modellen Viewpoints. Dette brukes
gjerne som en erstatning til 2D-tegninger. Verdien av å koble dette til en QR-kode er at den gir
umiddelbar tilgang direkte til URL’en den er koblet mot. Dette gjør det enkelt og oversiktlig for
brukere som kun trenger å forholde seg til arbeidsgrunnlaget, og ikke har behov for å navigere seg
gjennom flere lag i modellen.
I Google Chrome sin nettleser kan man enkelt laste ned tilleggstjenester for QR-koder. Chrome tilbyr
flere ulike QR-kode generatorer. Disse tjenestene gjør det mulig å lage QR-koder for ulike
internettadresser til enhver tid. QR-koden kan lagres som en bildefil, og deretter deles med de som
trenger den.
En typisk bruk vil være at en jobbplanlegger henger opp QR-koder for utførende på byggeplassen.
Dette gjør det veldig enkelt for utførende å ta frem sine arbeidsgrunnlag, oversiktsbilder, oppriss,
rom-inndelinger, eller kontrollområde-inndeling ved hjelp av å skanne QR kode.
Eksempel
Bildet under illustrerer hvor enkelt et viewpoint av en inngangsdør kan representeres av en QR-kode.
En bruker i ISY Prosjekt lager en QR-kode til URL’en som representerer viewpointet. QR-koden kan så
lagres og deles som et bilde. Den som skanner QR-koden vil navigeres direkte til denne plasseringen i
modellen. Det er en forutsetning at den som skanner QR-koden har en registrert bruker i ISY
Prosjekt, samt tilgang til det aktuelle prosjektet som QR-koden refererer til. Uten tilgang vil ikke man
ikke kunne se innholdet.
MERK: brukeren må logge inn i ISY Prosjekt først, deretter benytte QR-koden.
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Store modeller
Hensikten med denne brukerveiledningen er å gi en generell veiledning for bruk av store modeller i
ISY Prosjekt. Ved opplasting av store modeller med mye data vil brukeropplevelsen på modellen
kunne fremstå som tung og treig og dermed lite brukervennlig. Blir modellen for stor vil den ikke
lastes opp i det hele tatt.
En modell består av både grafikk og egenskapsdata. I noen tilfeller er egenskapsdataene større i
minnebruk enn selve geometrien. Om en enhet klare å lese inn denne vil den snurre letter rundt enn
en like stor modell der det aller meste er geometri. Kompleksiteten og utstrekningen på geometrien
spiller også en rolle og spesielt gjennomsiktige elementer er tungt for grafikkortet å prosessere.
Denne veiledningen vil derfor gi en generell oversikt over årsaker til at dette oppstår, samt tiltak for å
unngå dette. Ved innføring av disse tiltakene skal bruken av systemet fremstå som smidig og
brukervennlig.

Maskinvare
Et bra grafikkort på PCen og mye minne vil kunne håndtere konverterte modeller på opp til ca. 1GB.
På den andre siden vil det med en eldre iPad kunne oppstå problemer med konverterte modeller på
under 100 MB.
En konvertert modell i størrelsesorden 1 GB kan i nettleseren føre til et minnebruk på 10 GB RAM.
Derfor anbefales det at bruker bør som minimum ha størrelsesorden 16 GB RAM på PC.

Oppløsning på terreng
Høy oppløsning på terreng i modellen vil øke mengden data. Det er derfor anbefalt å innhente
terrengmodell med så lav oppløsning som mulig.

Antall objekter (trekanter) i modell
Dersom en modell inneholder for mange unødige detaljer vil minneforbruket bli stort og
modellen vil oppleves som “treig”. Svært detaljerte data som eksempelvis: rekkverk med
bolter og gjennomføringer, innmat i skap, osv. bør begrenses til et minimum.
Gjør derfor kun import av de sentrale delene av modellen som behøves for å dekke
behovene i innsynsmodellen.
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Oppløsning på ortofoto
Dersom oppløsning på Ortofoto er for stor vil
ytelsen i modellen påvirkes.
I tillegg vil type format kunne påvirke modellen i
stor grad.
Derfor anbefales det å bruke ECW-format. Brukere
oppnår da både høy ytelse og god oppløsning i
programvaren.
Ved bestilling av Ortofoto i GIS datalake
(https://datalake.norconsult.com) kan brukeren selv
definere hvilken oppløsning som ønskes.
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Settings i innsynsmodellen
Innstillinger i settings i innsynsmodellen vil kunne
påvirke ytelsen.
Default er disse satt i henhold til lavest
dataforbruk. Merk at funksjonen «Ghost hidden
objects» fører til større dataforbruk og kan gi
forsinkelser i modellen.
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Lappeplan
Digital Lappeplan er en tjeneste for lappeplanlegging, basert på LEAN/VDC arbeidsmetodikk. I Digital
Lappeplan kan brukere benytte digitale tavler til å strukturere lapper, også kalt leveranser, i ønsket
rekkefølge. I prosjekter hvor involverende planlegging, forpliktelser og leveranser står sentralt, er
Digital Lappeplan et verktøy som kan bidra til økt samspill mellom aktørene og mer forutsigbar
planlegging. Den digitale lappeplanen kan for eksempel dekke tverrfaglige prosjekter sitt behov for
samspill i planleggingsfasen med ulike fagaktører.
Løsningen er per i dag under utvikling og kun tilgjengelig for et utvalg av prosjekter.

Leveranser
Funksjonaliteten for leveranser ligger som en egen fane i menylinjen (1). Her vil bruker ha mulighet til
å se alle leveranser i prosjektet, samt sortere disse. Leveransene er delt opp i Mine Leveranser (2) og
Alle Leveranser (3), hvor Mine Leveranser er leveranser der den aktuelle brukeren er registrert som
eier.

Figur 20 Leveranser

Alle prosjektdeltakere har rettigheter til å se alle leveranser(3), samt opprette nye leveranser(4). En
bruker som «kun» er definert med rollen Prosjektmedlem, vil bare ha muligheten til å gjøre
endringer på sine egne leveranser. Brukere som er definert med rollen Prosjektleder eller Planlegger
kan gjøre endringer på alle leveranser.
Navn er et obligatorisk felt ved opprettelse av en leveranse. Nedtrekksmeny tilknyttet fag gjenspeiler
de egendefinerte listene som Prosjektleder har satt opp under disiplin, se eget avsnitt for
egendefinerte lister.
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Nedtrekksmeny tilknyttet eier inneholder alle brukere i prosjektet, uavhengig av hvilken rolle denne
brukeren innehar.
En leveranse kan bli blokkert og blokkere andre leveranser. Dette vil føre til at man kan skape
avhengigheter mellom de forskjellige leveransene og man vil få varsler dersom leveransedato og
avhengighet er usynkronisert.
Varslene vil være synlige i menyfanen for Planer, les mer om dette i avsnittet for Planer.

Figur 21 Detaljer for en leveranse

Når Leveransen er opprettet (5) vil den få et unikt løpenummer (6). I tillegg vil man nå få muligheten
til å laste opp vedlegg, legge ved kommentarer og få innsyn i endringsloggen (7). Det er også lagt til
rette for at bruker skal kunne opprette oppgaver direkte fra leveransen (8). Les mer om Oppgaver i
eget avsnitt for dette. Oppgavene som er tilknyttet leveransen vil først være synlige i menyfanen for
oppgaver når leveransen har fått status Publisert (9).
Når alle ønskede endringer er gjort, vil man kunne lagre eller tilbakestille disse (10). Dersom man
ønsker å klone leveransen med bakgrunn i Leveransen som allerede er opprettet, så kan dette enkelt
gjøres her (10).
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Planer
Digitale planer ligger i egen fane i menylinjen. Her kan bruker enkelt administrere og visualisere
prosjektene med hensyn på leveranser og milepæler i svømmebaner. Svømmebaner i kombinasjon
med rekkefølgeplan og detaljplan gir brukeren muligheter til å effektivt få et godt overblikk over
fremdrift, endringer og status i prosjektet.

Figur 22 Plan

Grensesnittet for Planer:
•
•
•
•
•

Advarsler (1)
Administrasjon av plandetaljer (2)
Oppretting/redigering av leveranser (3)
Oppretting/redigering av milepæler (4)
Rekkefølgeplan/detaljplan (5)

Rekkefølgeplanen gir et overblikk over rekkefølgen til leveransene i et prosjekt, samt avhengighetene
mellom disse.
Detaljplanen gir oversikt over leveransene med utfyllende informasjon som varigheter og
leveransedatoer. Helgedatoer vil ikke være synlige i detaljplanen og er erstattet med en mer markert
linje der en helg inntreffer. Dersom en leveransedato blir satt til en helg, vil leveranselappen få en
avslutning ved fredagen før leveransedato.
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Zoom-knappen (6) gir mulighet til å gi et større/redusert overblikk over leveransene.
Brukeren kan benytte seg av «ny leveranse-knapp» (7) for å opprette ny lapp/leveranse direkte i
grensesnittet; hold musepeker inne og trekk lapp/leveranse ut i aktuell svømmebane.

Leveranser tilknyttet plan
For å kunne administrere leveransene som er tilknyttet en plan, må planleggingssesjonen være
startet. Denne innstillingen finnes i fanen for Plandetaljer.

Det er kun brukere med rollen Planlegger eller Prosjektleder som
har muligheten til å starte og stoppe planleggingssesjoner.
Et prosjektmedlem vil derfor ikke ha mulighet til å legge til nye
leveranser i planen, endre rekkefølger eller avhengigheter dersom
denne funksjonen er avslått.

Figur 23 Start og stopp planleggingssesjon
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I leveransefanen har brukeren oversikt over alle
leveranser i prosjektet, på tvers av alle planer.
For å plassere en leveranse i en svømmebane i
rekkefølgeplanen, føres musepeker over ønsket
leveranse, hold den inne og trekk den dit det er
ønskelig. På samme måte kan man organisere
leveransene som allerede er plassert i
svømmebanene ved hjelp av dra og slipp
funksjon. For at en leveranse skal være
tilgjengelig på både detaljplan og
rekkefølgeplan, så må den manuelt legges inn
begge steder. I detaljplan kreves det at det er
satt en varighet på leveransen gitt i antall
dager.
Figur 24 dra og slipp av leveranse til en plan

Dersom bruker klikker på en
leveranse i «leveranse-fanen», vil
et detaljvindu for leveransen bli
tilgjengelig. Her kan man
redigere leveransen på samme
måte som beskrevet under
avsnittet for leveranse.

Figur 25 Detaljert leveranse i plan

I figur 25 kan man se at Leveranse 2 er blokkert av Leveranse 1. Dette betyr at det har blitt lagt til en
avhengighet mellom leveransene.
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Avhengighet kan bli opprettet på to måter:
1. Manuelt skrive inn hvilken leveranse om skal blokkeres eller blokkeres av.
2. Markere leveransen i svømmebanen, klikke på plusstegnet, og deretter dra markert
leveranse over ønsket leveranse:

Figur 26 Avhengighet mellom leveranser

I dette tilfellet vil det bety at Leveranse 1 alltid må være plassert før Leveranse 2.

Dersom man prøver å plassere
Leveranse 2 før Leveranse 1, vil
leveransene få en varseltrekant.
Varselfanen vil gi en beskrivelse av
feilene som har oppstått.

Figur 27 Varsler i plan
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Milepæler tilknyttet plan

Figur 28 Opprettelse av Milepæl

På samme måte som leveranser, kan milepæler opprettes og plasseres i plan. Milepæler kan navngis
og beskrives etter behov, og tilknyttes en dato. Eksempel på milepæl er illustrert i figur 28. I
detaljplanen vil milepælen automatisk plassere seg ved satt dato.

Figur 29 Milepæl plassert i plan

En leveranse vil kunne knyttes til en milepæl, og man vil med bakgrunn i dette bli varslet dersom
leveransen overskrider milepælsdatoen, eller blir plassert feil i forhold til valgt milepæl.
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Å forplikte en leveranse
I detaljplanen er det mulighet for brukere å forplikte leveranser. For å kunne forplikte leveranser må
planleggingssesjonen være startet og leveransen som skal forpliktes må være plassert ut i en plan.

Figur 30 Forplikte leveranse

Når en leveranse er forpliktet vil det ikke være mulig å gjøre endringer i leveransen uten å angi en
rotårsak.
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Rotårsaker
Rotårsaker, som skal angi årsak for endring, er prosjektdefinert og
defineres under prosjektinnstillinger av prosjektleder. Se
beskrivelse av dette i eget avsnitt for prosjektinnstillinger. Dersom
man skal gjøre endringer på en forpliktet leveranse, må brukeren
angi rotårsak for endring. Det kan kun angis én rotårsak per
leveranse innenfor en planleggingssesjon, så dersom det er flere
endringer på en forpliktet leveranse innenfor en
planleggingssesjon er det kun en og samme rotårsak som knyttes
til disse endringene. Endringer med tilhørende rotårsaker vil vises i
avviksloggen til den aktuelle leveransen.

Figur 31 Avvikslogg for rotårsak
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