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1. LOGIN
1.1 Hvordan får jeg adgang til ProjectWEB
For at få adgang til ProjectWEB skal du have et ProjectWEB login. Administratoren for den enkelte
projektweb kan oprette dig som bruger og invitere dig til at deltage. Når du inviteres, modtager du
en mail med et link til ProjectWEB.
Tryk på linket og ProjectWEB åbner. Her skal du udfylde de manglende oplysninger og vælge et
kodeord. Når det er sket, får du besked om at oprettelsen er accepteret, og du kan nu logge på.
Vælg Login og ProjectWEB. Når du er logget på, åbner forsiden af din projektweb. Hvis du er
tilknyttet flere projektwebber, er det den projektweb, som du arbejdede på sidst, du var logget
ind, der vises.
1.2 Glemt kodeord
Hvis du har glemt dit kodeord eller vil ændre det, skal du trykke på Glemt kodeord, indtaste din
email og trykke send. Du vil dernæst modtage en mail med et link til ændring af kodeord. Tryk på
linket og ProjectWEB-siden til ændring af kodeord åbnes. Skriv dit nye kodeord to gange og tryk
godkend. Du modtager så en besked om, at dit password er ændret. Tryk nu på Login, opgiv din
e-mail og det nye kodeord. Dermed kommer du ind på din ProjectWEB-side.
1.3 Adgang til flere ProjectWEB
Hvis du er inviteret til mere end en enkelt projektweb, kan du efter login vælge imellem dine
projektwebber med projektwebvælgeren i øverste venstre hjørne af skærmen.

2. GENEREL NAVIGATION
2.1 Sektioner
Hovedsiden, ”Dokumenter” i ProjectWEB består af 3 sektioner:
➢
➢
➢

Foldersektion
Dokumentlistesektion
Metadata/detaljesektion
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Man kan ændre størrelsen på de enkelte sektioner ved at trække i de 2 skillelinjer

Maksimér sektion

Såfremt man gerne vil have en sektion til at fylde hele skærmbredden, kan man trykke på
Maksimér.
2.1.1 Gendan / Standard størrelse

Når en sektion er maksimeret, kan man genoprette normaltilstanden ved at trykke på Gendan.
Efter tryk på Gendan er alle sektioner synlige igen med de samme bredder, som de havde, da der
blev trykket Maksimér.
Hvis alle sektioner allerede er synlige og der trykkes på Gendan, flyttes skillelinjerne, så alle
sektioner får samme bredde.

2.2 Informationsnoter
I statuslinjen nederst i skærmbilledet vises løbende beskeder om resultatet af brugerens
forskellige handlinger. Hvis der udføres handlinger, der ikke er korrekte, eller hvis man har gemt
dokumenter med forkerte metadata, vil der blive gjort opmærksom på dette i statuslinjen. Hvis
situationen kræver mere end blot en enkelt linje vises et blåt symbol med et udråbstegn til venstre

5

for statusbeskeden, samt en mere detaljeret beskrivelse. Beskrivelsen forsvinder efter få
sekunder. Hvis man ønsker at fastholde noten, klikkes på noteteksten eller på det blå symbol. Når
tegnestiften er lodret, vil noten forblive på skærmen i længere tid.

2.3 Listevisning
I mange tilfælde består de data, der vises af lister med én eller flere kolonner. Listen kan blive så
lang at den ikke kan være på skærmen. I ProjectWEB er disse lange lister forsynet med en
filterfunktion og en sidevælger.
2.3.1 Filterfunktionen

Filterfunktionen benyttes til at begrænse antallet af linjer, der vises i listen. Filterfelterne vises
eller skjules ved tryk på filter symbolet over venstre side af listen. Hver gang indholdet i et
filterfelt ændres, viser systemet en liste med de eksisterende værdier, som passer bedst på det
indtastede.
Det er ikke nødvendigt at vælge én af de viste værdier - når der trykkes Enter aktiveres filteret, og
kun de værdier, der indeholder den indtastede tekst, vises på skærmen.
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2.3.2 Sidevælger

Når der er tale om lidt større datamængder, kan der bladres i posterne ved hjælp af sideskifteren
nederst på siden (se billedet ovenfor).
2.4 Skift mellem projekter

Når du logger ind, åbnes den projektweb, som du sidst har været logget på. Hvis du skal skifte til
en anden, trykker du på den nedadgående pil, hvorefter alle de projektwebber, du har adgang til,
vises, herefter kan du vælge hvilket projekt, du vil arbejde med.
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2.4.1 Skærmbeskrivelse
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3. DOKUMENTER
3.1 Adgange
3.1.1 Mappefarver og -rettigheder

Folderrettigheder afhænger af dine bruger-/grupperettigheder. Folderikonerne vil skifte farve
afhængig af de rettigheder, der er tildelt. Skemaet herunder beskriver forholdet mellem folder
farve og rettigheder.
Adgangs

Se

type

folder

Download

Upload

Ændre

Upload af

Ændre

Upload af nye

metadata

nye versioner

metadata

versioner til

på egne

til egne

på andres

andres

dokumenter

dokumenter

dokumenter

dokumenter

Læse

•

•

Skrive

•

•

(•)

(•)

(•)

Ejer

•

•

•

•

•

•

•

Admini-

•

•

•

•

•

•

•

strator

Skriveadgang ligger imellem ejeradgang og læseadgang. På de enkelte projektwebber bestemmer
administratoren, hvilke aktiviteter, der er tilladt eller ikke tilladt for brugere med skriveadgang.
3.2 Foldersektion
3.2.1 Opret undermappe

Hvis du skal oprette en undermappe, skal du markere den mappe, hvori undermappen skal ligge.
Du skal have ejer-rettighed til den markerede mappe for at oprette nye foldere. Når du trykker på
Ny undermappe ikonet, gives der mulighed for at skrive et mappenavn. Skriv navnet og tryk på
OK knappen. Den nye mappe vises i mappetræet. Fokus forbliver på overmappen.
Den nye undermappe ”arver” alle rettigheder fra overmappen.
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3.2.2 Slet mappe

For at kunne slette en mappe skal du have ejer-rettighed til den pågældende mappe.
Markér mappen og tryk på Slet mappe, du kan nu vælge enten at slette mappen og dens indhold.
Eller du kan vælge at slette mappe og flytte dens indhold til den overordnede mappe. Til sidst
trykkes på Slet. Vær opmærksom på, at dokumenter ikke kan gendannes efter sletning.

Hvis nogen af de slettede dokumenter var mærket som gældende vil systemet efterfølgende sætte
det senest uploadede dokument fra den berørte dokumentfamilie til gældende.
3.2.3 Vis mappens dokumenter

Ved tryk på Vis mappens dokumenter vises listen med mappens dokumenter i den midterste
sektion. Funktionerne til opret og slet mappe kan kun benyttes, når mappens dokumenter vises og
ikke ved f.eks. visning af rettigheder.
3.2.4 Vis mappeegenskaber

Markér mappen og tryk på Mappeegenskaber ikonet.

Man kan ændre rettigheder eller navn på de mapper, som man har ejeradgang til.
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3.2.5 Tildeling af mappeadgang

Adgang eller rettighed til mapper tildeles til grupper. For at en bruger kan have adgang til en
mappe, skal brugeren være medlem af én af de grupper, som har adgang til mappen. Gruppen
”Alle brugere” er speciel, idet man hverken kan meldes ind eller ud af denne gruppe.
En bruger, som er medlem af flere grupper med forskellige adgange, vil få den maksimale adgang,
der gælder blandt de grupper, brugeren er medlem af.

Man tildeler rettigheder ved at vælge den rigtige rettighedskolone for hver gruppe. Når én eller
flere linier er valgt (de fire blå linier i eksemplet) vil et flueben i ”Kopier valgte gruppers
rettigheder til alle undermapper” sørge for, at adgangsmønstret for de valgte grupper kommer til
at gælde for alle undermapper til den valgte mappe.
Hvis ”Alle brugere” gruppen har adgang til en mappe, er der ingen grund til at tildele andre
grupper samme eller mindre adgang, da brugere allerede har denne adgang via ”alle brugere”gruppen.

3.2.6 Vis mappeadgang

Hvis du ønsker at se, hvem der har adgang til en mappe, markerer du mappen og trykker på
ikonet Vis mappeadgang. Herefter vises en liste over brugere med rettigheder, og hvilke
rettigheder de har.
Øverst på listen vises den adgang, som gælder for gruppen ”Alle brugere”.
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Herefter følger alle brugere med højere adgang end den, som gælder for ”Alle brugere”, sorteret i
faldende adgangsorden.

3.2.7 Abonnér på en folder

Hvis du er interesseret i at abonnere på en bestemt folder, det vil sige, at du får mails hver gang
der sker noget i folderen, skal du klikke på ikonet Abonnementer. MINE ABONNEMENTER vises i en
tabel med kolonnerne Mappenavn, Interval, Oprettet af adm., Næste planlagte og Ændringer fra.
Markeret folder står øverst. Klik på Interval dropdownlisten og skift til, hvad du måtte ønske.
'Ændringerne fra' og 'Næste planlagte' er udfyldt med relevant information, og statuslinjen
forneden fortæller, at der er oprettet et abonnement, når der er blevet trykket ok.

.
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3.2.8 Mapper

Ved tryk på Mapper skifter foldersektionen til mappevisning og den aktuelle mappes overmapper
vises udfoldet, så mappen selv kan vises som markeret.

Hvis mappelisten er foldet ud i mange niveauer, kan den samles ved at trykke på ikonet Mapper,
så kun de nødvendige mapper vises udfoldet.
3.3 Søgning

Vælg dokumenter og tryk på søgeikonet i folderlistesektionen. Skærmbilledet viser nu 5 felter,
med mulighed for at vælge hvilke mapper man ønsker at søge i, hvordan man ønsker at søge,
hvorvidt dokumentet skal være godkendt, samt felter til søgning i metadata og i dokumentindhold.

3.3.1 Sti

I feltet sti kan man vælge om søgningen skal ske i Alle mapper, i den aktuelle mappe (den man
står på i mappetræet) eller i aktuelle mappe med undermapper.
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3.3.2 Godkendt / ikke godkendt

Her kan det angives, at man ønsker at søge efter dokumenter, som ikke er blevet godkendt, efter
at de er uploadet.
3.3.3 Metadatasøgning

Søgning i metadata kræver, at man først vælger et metadatafelt, og derefter indtaster
søgeværdien i feltet til højre for metadatafeltnavnet. Når en linje således er udfyldt, åbnes der for
valg af et nyt metadatafelt.
Når der søges, skal alle de indtastede kriterier være opfyldt for at et dokument kommer med i
søgeresultatet.
3.3.3.1. Tekstsøgemetode

Søgning i metadata benytter de normale wildcards:
%
_

matcher 0, 1 eller flere vilkårlige tegn
matcher præcis ét vilkårligt tegn (også mellemrumstegn!)

Vælges tekstsøgemetode ”Indeholder tekst” vil ProjectWEB forsyne den indtastede tekst med %tegn både før og efter, før søgningen startes. Vælges ”Starter med” vil der søges efter det
indtastede med et efterstillet %-tegn. Ved ”Normal søgning” benyttes udelukkende den indtastede
tekst.

I alle tre tilfælde kan man supplere med sine egne % og _ tegn for at afgrænse søgningen til de
ønskede dokumenter. Dette lille eksempel nedenfor med fire stednavne illustrerer forskellene.
Indtast
Øre

Indeholder tekst
Glyngøre, Ørestad,
Femøren, Harboøre
Glyngøre, Ørestad,
Femøren,
Harboøre Tange
Harboøre Tange

%øre

øre %

Starter med
Ørestad

Normal

Glyngøre, Harboøre
Tange

Gløngøre

3.3.3.2. Søgning med tal

Hvis man søger i felter, som indeholder tal, kan man angive talværdier og -intervaller. Intervaller
angives med ”;” som skilletegn.
”123”

Søgning efter eksakt talværdi

”1000;2000”

Søgning i interval. Find alle værdier mellem 1000 og 2000

”;2000”

Søgning i interval. Find alle værdier mindre end eller lig med 2000.

3.3.4 Søgning i dokumentindhold

Første tekst der indtastes, er et ord eller tekst, der skal søges efter i dokumenterne. Denne tekst
kan kombineres med en eller flere andre tekster med søgeordene: ”og …”, ”eller …” og ”men
ikke…”.
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Indtaster man f.eks. ordet ”kælder”, vil alle dokumenter, som indeholder ordet kælder, blive vist. I
visse filformater, f.eks. skannede tegninger, findes ordene ikke som ”rigtig” tekst, men kun som
billeder, og kan derfor ikke findes med denne metode.
3.3.5 Start søgning

Når alle søgekriterier er indtastet trykkes på Start søgning, hvorefter de fundne dokumenter vises i
listen i midten. Søgekriterierne bevares, så man senere kan forfine søgningen med flere eller
bedre kriterier.
3.3.6 Ryd søgning

Hvis du vil foretage en ny søgning, trykkes på Ryd søgning.
3.4 Dokumentsektionen
3.4.1 Filter

Over venstre kolonne i dokumentlisten ses to filtersymboler: metadatafilteret og filteret for visning
af ”vis gældende/alle revisioner”
3.4.1.1. Metadatafilter

Hvis man eksempelvis kun vil se revision 1 af alle dokumenter, trykker man på filterknappen og
skriver 1 i revisionsfeltet.

3.4.2 Vis gældende/alle versioner

Over venstre kolonne i dokumentlisten ses symbolet for ”vis gældende/alle revision(er)”.

Når, som herover, kun det øverste lag i symbolet er udfyldt, vises kun gældende version/revision.
Når alle tre er udfyldt, vises også de ikke-gældende.
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3.4.3 Upload dokumenter og tilføj metadata

3.4.3.1. Upload

Vælg Dokumenter i menuen. Vælg Upload ikonet. I Metadatasektionen vises nu et felt og en
filvælgerknap. Tryk på filvælgerknappen for at åbne Windows Explorer.

Vælg det eller de dokumenter, du ønsker at uploade og tryk på Open/Åbn. Filnavnet/filnavnene
vises i en liste under indtastningsfeltet. De valgte filer kan fjernes én ad gangen, og filvælgeren er
klar til at vælge flere dokumenter. Tryk på Upload når alle de ønskede dokumenter er valgt. Der
kan max uploades ca. 2 gigabytes ad gangen.
Nu er dokumenterne uploadet, men deres metadata er endnu ikke godkendt. Dette indikeres ved
er rødt advarselsskilt ved filikonet i dokumentlistesektionen. Hvis du ikke kan se dokumentet i
listen, har du måske slået ”vis alle dokumenter” filteret fra. Klik på det lille symbol
ved siden
af filtersymbolet. ”Vis alle” er slået til, når alle tre lag i symbolet er udfyldt:
Du kan samle et stort antal filer i samme upload, så længe den samlede størrelse holder sig under
2 gigabytes. Når man har trykket på godkend og herefter gem, vises en note i nederste venstre
hjørne, der fortæller status og filnavn på de uploadede filer.
Du er nu klar til at sætte metadata på filen. Hvis du har uploadet mange filer, kan metadata f.eks.
dato, sættes for alle filer samlet, eller på hvert enkelt dokument, som i så fald må udpeges
enkeltvis på listen. Hvis der er flere filer uploadet end der kan vises på skærmen kan det blive
nødvendigt at udvælge dokumenterne, en skærmfuld ad gangen (Ctrl + A), før metadata kan
tildeles.
3.4.3.2. Metadata

Efter upload vises metadata for den valgte fil og dokumenttype. Såfremt dokumenttypen skal
ændres, vælges den ønskede type i dropdown listen over dokumenttyper, og der trykkes Gem.
Hvis der er metadatafelter på en fil, der ikke er korrekt eller mangler at blive udfyldt, vises dette
ved at felterne omkredses af en rød ramme. Derudover vises et udråbstegn over højre hjørne af
feltet. Ved at føre musen hen over udråbstegnet ses en forklaring på, hvorfor feltet er behæftet
med fejl.
Når metadatafelterne er udfyldt korrekt, trykkes først på Gem og derefter på Godkend. I visse
tilfælde vil det være muligt at uploade/gemme filer med f.eks. manglende data, i sådanne
situationer vil der i statuslinjen vises en besked om, at der er ufuldstændige metadata. Beskeden
vises, hver gang dokumentet vælges. Ved at føre musen over udråbstegnet til venstre i
statuslinjen, kan man se en liste over de metadata, der er problemer med.
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Du kan ændre i de felter, der ikke er låst af administratoren. Felter, som man ikke kan ændre, vil
vises som skyggede.
Når metadata er tildelt korrekt, trykkes på gem og derefter på godkend, og statuslinjen viser at
dokumentet er gemt.

Husk at godkende de uploadede dokumenter, før du forlader dokumentdetalje billedet. Først når
dokumenterne er godkendt, som gældende eller som ikke gældende, vil andre brugere kunne
downloade dem.
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3.4.4 Send en E-mail med link til ét eller flere dokumenter

Hvis du vil sende en mail med link til et dokument, skal du klikke på Dokumenter i menuen og
vælge en folder og et dokument på listen. Tryk på ikonet Send email. Nu vises en e-mail-formular i
detaljesektionen. Udfyld adressefeltet. Du kan nu vælge at redigere mailen yderligere eller sende
den, som den er. Når mailen er klar til afsendelse klikkes på send email.

Hvis du ønsker at formatere mailen yderligere, kan du benytte de dertil indrettede ikoner.
Du kan, udover at sende til enkeltpersoner, sende til hele emailing lister, grupper og eksterne
modtagere. Tryk på til. Hvorefter du får mulighed for at vælge blandt Emailing lister, gruppelister
og registrerede kontakter og enkeltbrugere. Når du har markeret de aktuelle modtagere, trykker
du på de højregående pile, hvorefter de valget ses i listen over modtagere. Såfremt man fortryder,
markeres de uønskede og der trykkes på en venstre gående pil. Når mailen er færdigredigeret,
trykkes på send.
Én enkelt mailadresse kan flyttes frem og tilbage imellem listerne ved at dobbeltklikke på den.
3.4.5 Download dokumenter

Dokumentlistens indhold kan enten komme fra en mappe i mappetræet, eller kan være resultatet
af en dokumentsøgning. I begge tilfælde kan et enkelt dokument downloades ved at dobbeltklikke
på det, eller ved at markere dokumentet og derefter benytte download ikonet. Når filen er
downloadet, spørger din browser, om du vil åbne eller gemme filen.

3.4.6 Flere dokumenter

Hvis du vil downloade flere dokumenter, markerer du med brug af Ctrl- og Shift-tasterne, mens du
klikker på de ønskede eller uønskede dokumenter.
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Du kan vælge samtlige dokumenter på den aktuelle side af dokumentlisten ved at trykke Ctrl/A.
Trykker du på Ctrl/Shift/A markeres alle dokumenter på alle sider i den aktuelle dokumentliste.
For at downloade de således markerede dokumenter benyttes enten downloadtasten eller
eksporter-tasten, og det angives om mappestruktur og metadata skal medtages i den producerede
ZIP fil. Se yderligere forklaring nedenfor.
Klikker du på ok, vil de valgte dokumenter blive samlet i en ZIP fil, som du får mulighed for at
gemme eller åbne, på samme måde som hvis du havde downloadet et enkelt dokument.
3.4.7 Eksporter/download dokumenter

Dokumenterne kan udvælges som beskrevet under download.

Når de ønskede dokumenter er markeret, aktiveres eksportfunktionen ved tryk på eksportikonet.
Hvis ingen dokumenter er valgt, bliver du tilbudt at eksportere alle dokumenter fra den aktuelle
mappe, med eller uden at medtage dokumenter fra dens undermapper.
Ved eksport kan du vælge mellem:
➢
➢
➢
➢

Aktuelle mappe
Aktuelle mappe med undermapper
Aktuelle dokumentliste
Markerede dokumenter

Derefter kan du vælge, hvilke metadata der skal medtages:
➢ Med eller uden metadata
Og
➢
➢
➢
➢

derefter, hvilken mappestruktur, der skal medtages:
Ingen dokumenter (kun metadata)
Ingen mappestruktur
Mappestruktur fra dokument
Mappestruktur fra rod

Til sidst kan du give zip-filen det navn, du ønsker.
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Når ZIP-filen er færdig, kan du klikke på linket, og derefter åbne eller gemme den, som ovenfor
beskrevet. Herefter kan zip filen pakkes ud.
3.4.8 Upload ny version af markeret dokument

Bemærk: For at kunne uploade en ny version af et dokument, skal man have ejer- eller
skriveadgang til mappen. Ved skriveadgang kræves det, at det er én selv, som har uploadet det
eksisterende dokument.
For at uploade ny version af et dokument gøres følgende: Markér et dokument. Klik på knappen
Upload ny revision af det markerede dokument i listesektionen. Tryk på browserknappen og vælg
et dokument og tryk på Open. Klik på Upload. Herefter vil den nye version blive uploadet til den
aktuelle mappe, og metadata fra tidligere revisioner vil blive kopieret til den nye revision. Ang.
Manglende eller forkerte metadata se afsnit 3.4.3.2

3.4.9 Slet dokument

Klik på et ulåst dokument. Klik på Slet dokumenter. Klik på slet i højre sektion for at bekræfte
sletningen.

Når man sletter et dokument, slettes den nyeste version af dokumentet, og det kan ske at en
ældre revision af dokumentet, der ikke tidligere har været gældende eller nyeste dokument,
kommet til syne.
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3.4.10 Flyt dokument
3.4.10.1. Klip

Klik på et ulåst, godkendt dokument. Klik dernæst på Klip for flytning ikonet i den midterste
sektion. I statuslinien opfordres nu til at vælge en mappe til flytningen.
Bemærk: For at klippe et dokument skal du have ejeradgang til dokumentet og minumum
skriveadgang til destinationsmappen.

3.4.11 Indsæt

Klik på den mappe som du ønsker at flytte dokumentet til. Derefter skal du trykke på Indsæt
3.4.12 Opret shortcut/genvej

Klik på et ulåst, godkendt dokument. Klik på Opret genvej ikonet i dokumentsektionen og vælg en
anden mappe, som du har skriveadgang til.

I statuslinien opfordres til at vælge en anden mappe til de(n) nye genvej(e)
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3.4.13 Indsæt genvej

Der er 3 typer af genveje
➢
➢
➢

Statisk
Dynamisk
Gældende upload

Når du står i den folder, hvor du ønsker at placere din genvej, trykkes på en af de 3 ikoner,
hvorefter fil-ikonet placeres i dokumentlisten, forsynet med en lille pil i nederste venstre hjørne af
ikonet med farve alt efter, hvilken form for genvej, man har valgt.
Forskellen på de tre typer viser sig først, når der uploades et nyt, gældende dokument til familien.
•

•
•

For den statiske genvej sker der ingenting. Genvejen bliver ved med at pege på den
samme revision/version af dokumentet. Det kan være nødvendigt at slå ”gældende
dokument”-filteret fra for at få genvejen vist på listen.
Den dynamiske genvej bliver ændret til en statisk genvej, samtidig med at der oprettes en
ny dynamisk genvej til det nye, nu gældende dokument.
Genvej til gældende upload opdateres, så den peger på det til enhver tid gældende
dokument i familien.

3.5 Detalje/metadatasektionen
I detaljesektionen vises filernes metadata. Metadatafelterne antal og indhold er defineret af de
enkelte ProjectWEB administratorer. Der kan være forskellige metadatasæt, alt efter hvilken
dokumenttype der vælges.
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Metadatafelter kan være påkrævede, og de kan fra administrators side være pålagt krav om
korrekt format. Hvis det indtastede, ikke tilfredsstiller kravene, bliver rammen omkring feltet rød,
og en lille blå trekant med udråbstegn vises over øverste højre hjørne af feltet. Denne indikation
forsvinder først, når feltet er korrekt udfyldt. Hvis administratoren vælger, at det er tilladt at
gemme data, selvom formatet ikke er overholdt, er rammen stiplet, som vist herunder.
Hvis rammen er helt udfyldt, vil de fejlbehæftede data ikke kunne gemmes.

Hvis dataformatet f.eks. er sat til YYYY-MM-DD vil følgende indtastning 03-04-2014 bevirke, at
rammen bliver rød og trekanten vises. Når feltet rettes til 2014-04-03 forsvinder indikatorerne,
når sidste ciffer er indtastet. Hvis der er fejl i dokumentets metadata, når det vises, bliver
dokumentstatus øverst i detaljesektionen sat til Advarsel eller Fejl. Tryk på statusværdien for at
se, hvad der er galt i notifikationsvinduet i nederste venstre hjørne. Se desuden afsnit 2.2
3.5.1 Lås dokument

Hvis man vil låse for, at et dokument kan overskrives, downloades eller få ændret metadata, kan
man låse dokumentet, hvis man har rettigheder til det. Når et dokument er låst kan dette ses ved,
at der vises en lille lås i nederste højre hjørne af filikonet.

Hvis man senere ønsker at give lov til at overskrive dokument(er) trykkes på ikonet for Lås
dokument(er) op.
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3.5.2 Sæt gældende revision / version

Med denne funktion kan man vælge, hvilket dokument, som skal være den gældende
revision/version indenfor den aktuelle dokumentfamilie.

I eksemplet herover kan man se i den dropdown, der vises, at det er revision 1, som er gældende,
da den er markeret med (*) i listen. Vælg revision 2 og tryk gem, hvis det er det, der er ønsket.
3.5.3 Vis dokumentnoter

Administratoren kan have åbnet for at tilføje noter til ét eller flere metadatafelter. I eksemplet er
noter kun tilladt for feltet dokumentnummer, og der er oprettet en enkelt note.

Man kan oprette en ny note ved at trykke på knappen. Alle de oprettede noter vil gælde for alle
dokumenter, hvor metadata dokumentnummer har værdien ”tidsplan”.
3.5.4 Vis dokumentfamilie

Hvis man kommer i tvivl om, hvor en bestemt revision/version af et dokument er blevet af, kan
man benytte funktionen Vis dokumentfamilie. I eksemplet herunder ligger rev/ver 2 i mappe 10,
mens det aktuelle dokument med rev/ver 1 befinder sig i den mappe 10.

24

3.5.5 Vis dokumentaktivitetslog

Dokumentaktivitetsloggen indeholder oplysninger, om de aktiviteter, der har været på
projektwebbens dokumenter.

De fire varianter som kan aktiveres fra dokumentdetaljevinduet er:
: Aktiviteter for det valgte dokument i den aktuelle mappe
: Aktiviteter for det valgte dokument, både dokument og eventuelle genveje
: Aktiviter for den valgte dokumentfamilie, alle dokumenter og genveje
: Aktiviteter for denne mappe
I alle fire tilfælde kommer man ind i dokumentaktivitetslogmodulet, og kan der tilføje yderligere
kriterier. I eksemplet herunder er valgt ”denne dokumentfamilie”.

Af loggen fremgår det, at et dokument, har fået ændret Revision fra ”2” til ”1” og at
systemværdien docfilerevisionversion har fået samme ændring.
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4. EMAILLISTER
Skærmbilledet for Emaillister består af en listesektion og en detaljesektion.
I listesektionen kan du oprette eller slette emaillister. I detaljesektionen tilføjer du brugere til
listerne, med mindre der er tale om en gruppe- eller firmaliste. Disse to listetyper oprettes
automatisk, og har de samme medlemmer som de grupper eller firmaer, som de er navngivet
efter.
4.1 Opret mailliste
Tryk på plus ikonet i listesektionen for at oprette en ny emailliste.

Indtast navn og marker eventuelt, at den nye liste skal være privat. Privat vil sige, at andre
brugere ikke kan se den nye liste. Herefter vælges, hvilke brugere, og hvilke eksterne kontakter,
som skal være på den nye liste.

Brugere og grupper flyttes ind og ud af
listen ved at dobbeltklikke på navnet i den
ene eller den anden liste. Man kan også
markere én eller flere brugere/grupper i
listen og derefter benytte piletasterne til at
flytte dem frem og tilbage.

Tryk OK når listen er færdig.
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4.1.1 Slet mailliste

Hvis man ønsker at slette en emailliste, markeres listen, og der trykkes på Slet. Listen slettes
først, når der trykkes på slet i detaljesektionen

4.2 Eksterne kontakter
Det er muligt at oprette eksterne kontakter, der ikke er oprettet som brugere tilknyttet den
aktuelle ProjectWEB.

4.2.1 Opret og slet ekstern kontakt

Hvis man vil oprette en ekstern kontakt, trykkes på Opret kontakt (+). Derefter udfyldes stamdata
på personen. Den nye kontakt gemmes med tryk på OK. En ekstern kontakt kan slettes med et
tryk på Slet kontakt (X)
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5. LOG
Det er muligt at se en log over hændelser ifht. dokumenter og email.
5.1 Dokumentlog
Man kan vælge at se hændelser for alle mapper, en specifik mappe eller en specifik mappe samt
dens undermapper.

Man kan vælge kun at se hændelser for en enkelt person eller for alle.
Derudover kan man vælge periode. Med flueben kan man begrænse sig til at se bestemte
handlinger. Når man har valgt, hvilke kriterier man ønsker, startes søgning ved tryk på start.
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5.2 Emaillog
Man kan se, hvilke mails, der er sendt fra det aktuelle ProjectWEB ved at vælge menupunktet
”Email log”. Projektwebadministratoren kan se alle mails sendt fra projektwebben, mens de øvrige
brugere kun kan se dem, der er sendt til eller fra deres egen mailadresse.

I eksemplet har administratoren valgt at søge efter emailadresser i ”til” der indeholder ”bho” og
kun email, der er afsendt i april 2019. Den markerede email vises i højre sektion, og man kan se,
at den er afsendt af abonnementssystemet om natten.

29

