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A: Hovedmenyer
Dette er din åpningsside. Den viser hovedmenyene i systemet.

A1: Brukersteder
Opprett Brukersted
Velg Brukersteder fra hovedmenyen.
Registrer nytt Brukersted ved å velge knappen Opprett Brukersted til høyre i vinduet.
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Registrer nøkkelinformasjon om Brukerstedet. Blå felter er obligatoriske.
Velg Lagre.

Registrert informasjon kan senere redigeres.
A1:1 Info

Vis - her vises nøkkelinformasjon på valgt brukersted. Her kan du redigere informasjonen som er
registrert, og hente opp et bilde av Brukerstedet.
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Brukere - her vil du se hvilke brukere som har tilgang til valgt brukersted. Her kan du også se hvilke
brukere som har tilgang til mobil applikasjonen.
Legg til bruker – her kan du legge til flere brukere på aktuelt brukersted
Summery gir en oversikt over hvilke Produkter, Dokumenter, Bilder, Bedrifter m.m som er knyttet til
valgt Brukersted.

Rediger Brukersted
Du kan redigere nøkkelinformasjon ved å klikke på knappen Rediger

Endre Brukersted Bilde
Klikk på knappen Endre Brukersted Bilde. Du får nå opp et nytt vindu hvor du kan velge mellom de bilder
som er lastet opp på valgt Brukersted. Klikk på ønsket bilde for å velge.

Ved første gangs registrering vil bildemappen være tom. Se A1:4 Bilder hvordan du laster opp bilder.

Opprett under-Brukersted
Du kan legge til et under-Brukersted til ditt Brukersted ved å velge knappen Opprett under-Brukersted.

Registrer nøkkelinformasjon på under-Brukerstedet og velg Lagre.
Under-Brukerstedet vil automatisk knyttes til Hoved Brukersted, og enkelt hentes opp under Gjeldende
brukersted i menyen til venstre.
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A1:2 Produkter

Produkter – her vil du se hvilke produkter som er registrert på valgt brukersted.
Legg til Produkt - her kan du søke opp produkter som ligger registrert i coBuilder og legge dette til
brukerstedet.
Legg til Produkt
Her kan du søke etter alle Produkter som er tilgjengelig i cobuilder sitt vareutvalg.

Velg ønskede produkter ved å huke av listen under Velg. Klikk på Legg til Brukersted.
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Listen viser hvilke Produkter som har Dokumenter knyttet til seg, samt om produktet krever en
Ytelseserklæring (rødt/grønt DoP-symbol), og om denne er registrert i systemet.
Fjern fra Brukersted
Her kan du fjerne valgte produkter fra ditt Brukersted.
Velg ønskede produkter ved å huke av listen under Velg. Klikk på Fjern fra Brukersted.

Legg til Favoritter
Her kan du legge produkte til din Favorittliste.
Velg ønskede produkter ved å huke av listen under Velg. Klikk på Legg til Favoritter
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Valgte Produkter blir merket med en mørkere grå stjerne i kolonnen Favoritt

A1:3 Dokumenter

Dokumenter - her vil se se en oversikt over dokumenter som er lagt til på valgt brukersted.
Legg til Dokument – her kan du søke opp og legge til dokumenter fra coBuilderPRO sitt vareutvalg
Last opp Dokumenter – her kan du laste opp dokumenter fra egen PC
Legg til Dokument
Her kan du søke etter alle Dokumenter som er tilgjengelig i cobuilder sitt vareutvalg.

Velg ønskede Dokumenter ved å huke av listen under Velg. Klikk på Legg til Brukersted.
Dersom du ønsker å se dokumentet, klikk på Vis. Dokumentet vil åpnes i eget vindu.
Listen viser også hvilke Dokumenter som har Produkter knyttet til seg.
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Last opp Dokumenter
Legg inn et dokumentets navn og gjerne en mer detaljert beskrivelse.
Klikk på knappen Velg fil.
Du kan nå hente dokumentfiler fra din egen PC. Velg ønsket dokumentfil og velg Open/ Åpne.

Dokumenter som er lastet opp fra egen PC får Dokumenttype «Egne dokument», evt. «Egne dokument,
Tegning» dersom du har huket av under Kryss av om dokumentet er en tegning.

Max fil størrelse er 50 MB.
For å laste opp flere dokumenter, bruk knappen Import av flere filer.
Merk ønskede dokumenter og velg Open/Åpne.
Egne dokumenter kan ikke legges til Favoritter.
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Fjern fra Brukersted
Her kan du fjerne valgte Dokumenter fra ditt Brukersted.
Velg ønskede Dokumenter ved å huke av listen under Velg. Klikk på Fjern fra Brukersted.

Legg til Favoritter
Her kan du legge Dokumenter til din Favorittliste.
Velg ønskede Dokumenter ved å huke av listen under Velg. Klikk på Legg til Favoritter

Valgte Dokumenter blir merket med en mørkere grå stjerne i kolonnen Favoritt
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A1:4 Bilder

Bilder - her vil du se hvilke bilder som allerde er lagret på valgt brukersted.
Last opp Bilde - her kan du hente opp filer fra egen PC for å legge til brukerstedet
Huk av i feltet Standard for brukersted dersom du ønsker at dette bildet skal vises under
nøkkelinformasjonen til brukerstedet.
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Last opp bilde
Klikk på knappen Last opp Bilde.

Legg inn et beskrivende navn på bilde og gjerne en mer detaljert beskrivelse.
Klikk på knappen Velg fil.
Du kan nå hente bildefiler fra din egen PC. Velg ønsket bildefil og velg Open/ Åpne.
For å laste opp flere bilder, bruk knappen Import av flere filer.
Merk ønskede bildefiler og velg Open/Åpne.
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A1:5 Bedrifter

Bedrifter – her kan du se hvilke bedrifter som er invitert til valgt brukersted. Dette kan være
vareleverandører, underentreprenører m.fl.
Inviter Bedrifter – her kan du invitere nye bedrifter til valgt brukersted.
Dette kan være vareleverandører som du vil at skal levere produktdokumentasjon etterhvert som du
handler, eller det kan være underentreprenører som du vil at skal levere dokumentasjon på produktene
som de bruker på sin del av brukerstedet.
Inviter Bedrifter
Her vil du få listet opp alle Bedrifter som er registrert i cobuilder sin database. Velg ønskede Bedrift ved
å huke av listen under Velg, eller gjør egne søk via søkefunksjonen.
Klikk på knappen Inviter Til Aktuelt Brukersted

En bekreftelse på at invitasjon er utført vises i skjermbildet.
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A2: Søk
Søk i Produkter, Dokumenter og Bedrifter
A2:1 Produkter

Her vil du få listet opp alle Produkter som er tilgjengelig i cobuilder sitt vareutvalg. Velg ønskede
produkter ved å huke av listen under Velg, eller gjør egne søk via søkefunksjonen.
Listen viser også hvilke Produkter som har Dokumenter knyttet til seg.
Legg til Brukersted
Velg ønskede Produkter ved å huke av listen under Velg. Klikk på Legg til Brukersted.
Legg Til Favoritter
Velg ønskede Produkter ved å huke av listen under Velg. Klikk på Legg til Favoritter
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A2:2 Dokumenter

Her vil du få listet opp alle Dokumentene som er tilgjengelig i cobuilder sin database. Velg ønskede
dokumenter ved å huke av listen under Velg, eller gjør egne søk via søkefunksjonen.
Dersom du ønsker å se dokumentet, klikk på Vis. Dokumentet vil åpnes i eget vindu.
Listen viser også hvilke Dokumenter som har Produkter knyttet til seg.
Legg til Brukersted
Velg ønskede Dokumenter ved å huke av listen under Velg. Klikk på Legg til Brukersted.
Legg Til Favoritter
Velg ønskede Dokumenter ved å huke av listen under Velg. Klikk på Legg til Favoritter
A2:3 Bedrifter

Her vil du få listet opp alle Bedriftene som er registrert i cobuilder sin database. Velg ønskede Bedrift
ved å huke av listen under Velg, eller gjør egne søk via søkefunksjonen.
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A3: Favoritter
Her vises alle Produkter, Dokumenter og Bedrifter du har merket som Favoritter. Velg ønsket Favoritt
ved å huke av listen under Velg, eller gjør egne søk via søkefunksjonen. Du har her også mulighet til å
fjerne Favoritter fra listen.

16

A4: Send til sluttbruker (overlevering av FDV til sluttkunde)
Ved overlevering av FDV dokumentasjon fra coBuilderPRO vil din kunde motta en link til en egen
hjemmeside i coBuilderPROJECT for brukerstedet.
Velg Send til Sluttbruker

Ved å bruke coBuilderPRO til å overlevere FDV dokumentasjon til sluttkunden har du to muligheter:

A4:1 Send til coBuilderProject (ustruktuert)
Du guides igjennom ett fast oppsett hvor du velger hvilke dokumenter, produkter og bilder du vil sende
til sluttbruker.
Sluttkunden mottar en mail med link til coBuilderPROJECT hvor de bekrefter mottak av FDVdokumentasjon og registrerer seg i systemet.
Her får de tilgang til all produktinformasjon du har overlevert. De får oversikt over alle produkter, bilder,
dokumenter og kontaktinformasjon sortert i faner knyttet til den jobben som er blitt utført på
prosjektet.
A4:2 Send til coBuilderProject (struktuert)
Du guides igjennom ett fast oppsett hvor du velger hvilke dokumenter, produkter og bilder du vil sende
til sluttbruker.
Når all dokumentasjon er på plass løftes denne inn i en generator for strukturering av bedriftens
dokumentasjon. Til dokumentasjonen bedriften har overlevert, settes det 3-sifret bygningsdelskode (NS
3451, NS 3420) samt ev. Lokasjonskode.
Sluttkunden mottar en mail med link til coBuilderPROJECT hvor de bekrefter mottak av FDVdokumentasjon og registrerer seg i systemet.
Her får de tilgang til all produktinformasjon du har overlevert. Produkter, dokumenter, bilder, osv vil
være strukturert etter NS 3451, NS 3420 og lokasjoner.
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