23. mars 2021 / Versjon 4.9.3 / Change-management 4.1
ISY Prosjekt Endring
Fikser/feilretting
•

Fikset feil som førte til at noen endringsrevisjoner ikke trigget overføring til ISY Prosjekt Økonomi før
neste revisjon ble sendt.

18. mars 2021 / Versjon 4.9.2 / PLAN 13
Lappeplan og Oppgaver
Nyheter
•
•
•
•
•
•

Vise advarsler i detaljplanen
Leveransedato er obligatorisk på leveranser som er utplassert i en detaljplan
Kommentar-fanen flyttes først på Oppgave og Leveranse detaljvisning
Fjern "P-" prefixen på leveranselistene
Statusfeltet for leveranser omdisponeres iht ferdigstatus definisjon
Helgedager utelukke fra tidslinje og beregning i detaljplan

Fikser/feilretting
•
•

Fiks feil med lapper under endring av rekkefølge til svømmebaner
Oppdater data til endringslogg når man oppretter leveranse med avhengighet

18. mars 2021 / Versjon 4.9.1 / BIM 26
BIM
Fikser/feilretting
•
•

Avansert filter blir nå aktivert om det er lagret på viewpoint
Viser tekst i Forge Viewer innstillinger bedre

15. mars 2021 / Versjon 4.9.0 / Plan 12
Oppgaver
Hovednyhet: gruppebasert tilgangsstyring er lansert
Vi har over en tid forberedt gruppebasert tilgangsstyring på Oppgaver. Dette er nå klart.

Nytteverdi
•
•
•
•

Man kan nå styre hvem som får tilgang til oppgaver
All informasjon i oppgaver behøver ikke lenger å være åpent for alle
Dette tilrettelegger for at byggherre, prosjekterende, entreprenører og andre kan benytte samme løsning
og samtidig beskytte data
Merk: kun den som har rollen Prosjektleder kan definere grupper og medlemskap i grupper

Eksempler på bruk
En oppgave kan settes til å være tilgjengelig…
Tilbakemeldinger og kundeservice

support.prosjekt@nois.no / telefon 67571530

•
•
•
•
•

kun for oppdragsgivers prosjektmedlemmer
kun for oppdragsgiver og prosjektledelsen
kun for ARK og RIB
kun for RIB og entreprenør råbygg
eller andre grupper eller kombinasjoner av grupper

Tilgangsstyring kort fortalt
•
•
•
•

Tilgangsstyringen er gruppebasert
Et fritt antall grupper kan defineres av rollen Prosjektleder
Et prosjektmedlem kan være medlem i én eller flere grupper
En oppgave kan være tilgjengelig for én eller flere grupper

Detaljer
•
•
•
•
•
•

En oppgave som ikke er merket med grupper er tilgjengelig for alle
«Alle oppgaver» omfatter nå kun de oppgaver hver enkelt bruker faktisk har tilgang til
Lister, søk og filter for oppgaver omfatter nå kun oppgaver som brukeren kan ha tilgang til
Dette gjelder både i vanlige visninger og i BIM-visningen
Det skilles ikke på lese- og skrivetilgang
Dette gjøres med bakgrunn i at endringsloggen viser all aktivitet på en oppgave og dermed sørger for
tilstrekkelig selvjustis

Fremgangsmåte – rollen Prosjektleder (PL) tilrettelegger for gruppebasert tilgangsstyring
1. PL oppretter grupper her: Prosjektinnstillinger > Grupper
2. PL gir brukere medlemskap til grupper her: Prosjektbrukere > klikk på bruker og legg til Grupper
3. PL gir seg selv medlemskap i aktuelle grupper for å kunne gjøre sitt arbeid
Merk: PL kan gi seg selv tilgang til alt innhold ved å gi seg selv medlemskap i alle grupper. Man bør vurdere om PL
bør undertegne taushetserklæring.

Kun medlemskap i grupper styrer tilgang
Merk: det er kun medlemskap i grupper som styrer tilgang. Roller samt Eier/Tilordnet på en oppgave overstyrer
ikke dette.
Det betyr i praksis:
•
•
•
•

PL (bruker med rollen Prosjektleder) ser ikke automatisk alle oppgaver
Eier av en oppgave ser ikke automatisk alle oppgaver hun er eier av uten rett gruppemedlemskap
Tilordnet på en oppgave ser ikke automatisk alle oppgaver hun er eier av uten rett gruppemedlemskap
Dette gjelder både enkeltoppgaver og lister over oppgaver

Fremgangsmåte – alle brukere
Ved opprettelse eller redigering av en oppgave fyller brukeren ut feltet Grupper ved å legge til de grupper som
skal ha tilgang til oppgaven. Skriv første bokstav i gruppenavnet og en liste vises. Gjenta for å legge til flere
grupper.
Merk at alle har tilgang om feltet står tomt.
Merk også at det er mulig å opprette oppgaver på en slik måte at man ikke selv har tilgang til den – dvs. at man
kun har merket oppgaven med grupper man ikke selv er medlem i. Ny Eier og Tilordnet får varsel på e-post.

Tilbakemeldinger og kundeservice
Vi er glade for tilbakemeldinger og spørsmål til support-teamet på support.prosjekt@nois.no / telefon 67571530.
Tilbakemeldinger og kundeservice

support.prosjekt@nois.no / telefon 67571530

15. mars 2021 / Versjon 4.9.0 / BIM 25
BIM
Nyheter
•
•

Aktivt filter blir nå lagret på viewpoints. Det gjelder både hovedfilteret og det nye avanserte filteret
Innstilling for å sette antall desimaler ved tagging av koordinater eller høyde

Nyheter – BETA versjoner til utvalgte kunder/prosjekter
•
•
•

Avansert filter (beta) gir mulighet for å søke/filtrere på kombinasjoner av fritt valgte egenskaper
Information Takeoff (beta) - aktiveres kun på utvalgte prosjekter
Ny Performance konvertering av modeller (beta) - aktiveres kun på utvalgte prosjekter

Forbedringer
•
•
•
•

Snitt fra flate er forbedret. Kan nå velge elementer i Viewer etter at et snitt er satt
Forge Viewer oppdatert til 7.36. Denne har blant annet bedre ytelse, mulighet for å skru av snitt skravur
og diverse forbedringer (https://forge.autodesk.com/en/docs/viewer/v7/change_history/changelog_v7/)
Forbedret plassering av pilspiss ved autotagging
Diverse tekniske forbedringer

Fikser/feilretting
•
•
•
•

Fikset geolokasjon-symbolet på mobil
Oppgave i Viewer oppdateres nå når man navigerer tilbake til viewer fra oppgave detaljvisning
Fikset problem der multitag innstillinger ble feil ved oppdatering av objekt innstillinger
Fikset at planer ikke lastes inn i bottom-blade første gang de åpnes

Tilbakemeldinger og kundeservice

support.prosjekt@nois.no / telefon 67571530

