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1. Indledning 
ProjektWEB udbudsportalen benyttes til distribution af udbudsmateriale samt indhentning af tilbud. I dette 

dokument tales der mest om prækvalifikation, men da alle faser af udbudsprocessen har samme virkemåde, kan 

vejledningen bruges generelt. Ordene ”udbudsmateriale” og ”tilbud” benyttes om materiale til den aktuelle fase. 

2. Offentlig adgang 
Udbudsmaterialet kan være gjort offentligt tilgængeligt. I så fald vil linket til udbudsmaterialet kunne findes på 

https://www.projectweb.dk i menuen ”Udbudsportal” 

 
Klikker man på ”Udbudsportal” ser man listen over aktuelle offentlige udbud. 

 
Ved klik på det relevante udbud åbner adgangssiden. I dette eksempel er der tale om et udbud med ”ikke-

anonym” adgang til udbudsmaterialet, og med automatisk oprettelse af bruger. 

 

Første skridt er at downloade udbudsmaterialet. Indtast email og tryk ”OK”. Der fremsendes et adgangslink, som 

kan benyttes til at se og downloade udbudsmaterialet. Se hvordan i vejledningen”PublicFolderHowto.pdf”. 

Næste step er at få oprettet en byder, som kan logge ind på ProjectWeb. I dette eksempel kan man selv oprette 

sin bruger ved at klikke på knappen. Ellers må man ad anden vej finde ud af, hvem man skal kontakte for at blive 

oprettet som bruger. 

https://www.projectweb.dk/
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Efter klik på knappen kan man indtaste sine brugeroplysninger 

 
Tryk OK når skemaet er udfyldt, så bliver der sendt en mail med invitation til ProjectWeb. 

 
klik på linket i emailen, og du kan logge ind.  

Bemærk! Det er ikke en god ide, at flere personer fra samme bydende firma opretter sig som brugere. De vil 

nemlig blive opfattet som konkurrerende firmaer, og vil derfor ikke kunne samarbejde om at uploade 

tilbudsmateriale. Indtil prækvalifikationen er overstået er det bedst at have én bruger, som står for alle uploads. 

Hvis der skal tilknyttes flere brugere til en bydergruppe, må man henvende sig til udbudsadministratoren, som 

derefter kan invitere flere brugere til den oprettede bydergruppe. 

3. Faser og perioder 
Når man logger ind på en udbudsprojektweb, vil de mapper som er synlige afhænge af de start- og sluttider, som 

er sat op for de enkelte faser i udbuddet. Hver fase gennemgår de samme perioder 

 Før fasestart 

 Under fasen 

 Efter fase afslutning 

Til ethvert tidspunkt vil der være én fase som er den aktuelle: 

Hvis en fase er startet men ikke afsluttet, så er det den, som er den aktuelle.  

Ellers er det den næste fase som skal starte, der betragtes som den aktuelle. 

Hvis alle faser er afsluttet, så er det den sidst afsluttede, som bliver den aktuelle.  

Dokumenterne fra de afsluttede faser kan stadig ses, men ikke ændres, heller ikke af udbudsadministratoren. 

  



5 
 

4. Før fasestart 
Før fasen starter kan man se en menu med punkterne ”Information” og ”Dokumenter”.  

I øverste højre hjørne af skærmen kan man løbende følge med i hvor længe der er til udbuddet starter. 

4.1 Information 

Information indeholder ikke meget andet end datoerne for start og stop af fasen. 

 

4.2 Dokumenter 

I mappetræet ses kun en mappe som kan indeholde vejledninger til det aktuelle udbud. 
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5. Under fasen 
Når fasen starter bliver der adgang til at se udbudsmaterialet samt den fulde udbudsinformation. Normalt er det 

ikke nødvendigt at kende andre funktioner end de, som er beskrevet i afsnit 5.2, 5.3 og 5.4  

5.1 Information 

Når fasen er startet kan man se alle detaljer om udbuddet. Ud over datoerne for start og stop af fasen vises en 

kort udbudsbeskrivelse, samt en liste med optælling af tilbudsdokumenter. 

 
Det røde 0 i skemaet betyder at en dokumenttype, som er påkrævet, endnu ikke har fået uploadet et dokument. 

5.2 Spørgsmål / svar 

Hvis udbuddet benytter sig af Spørgsmål/Svar modulet, kan brugerne her stille spørgsmål til udbudsmaterialet og 

se når der gives svar, både på egne og andre brugeres spørgsmål. 

 
Det er ikke muligt for brugerne at se hvem der har stillet et spørgsmål, men spørgsmål og svar er tilgængelige for 

alle brugere. 

Knapperne ”^” og ”>” benyttes til at folde de enkelte (eller alle) spørgsmål ud og ind, mens ”?” benyttes til at 

stille et nyt spørgsmål.  

Det er ikke muligt at markere tekst på ProjectWEB så det kan kopieres hen i et tekstdokument, men hvis man 

holder tasterne Ctrl + Alt + Shift nede og samtidig klikker med musen i spørgsmålsområdet, så kopieres områdets 

indhold over på en ny fane hvorfra der kan udvælges og kopieres. Husk at folde alle spørgsmål ud først, så både 

spørgsmål og svar kommer med på den nye fane. 
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Trykkes der på ”?” kommer skærmbilledet til ”Nyt spørgsmål” frem: 

 
Udfyld både ”Nyt spørgsmål emne” og ”Nyt spørgsmål tekst”, og tryk på ”send” når teksten er færdig.  

Hvis der trykkes på ”gem” bliver både tekst og emne gemt, men spørgsmålet er ikke stillet endnu, og kan kun ses 

af spørgeren. Ingen andre end spørgeren kan se spørgsmålet før der trykkes ”send”.  

Når der trykkes på ”send” knappen, bliver spørgsmålet låst, og gjort synligt for alle brugere. Herefter kan det 

hverken fjernes eller redigeres. Tidspunktet for ”send” bliver angivet i ”Stillet”-kolonnen i listen. 

5.3 Hent Udbudsmateriale 

Når udbudsmaterialet skal hentes benytter man menupunkt ”Hent udbudsmateriale” 

  
Navnet på den downloadede .zip-fil kan indtastes i feltet ”Udbudsdokumenter” 

Hvis ikke man er interesseret i hele materialet, eller hvis filen bliver for stor kan man udvælge dele af materialet 

ved at klikke på mapperne i mappetræet, og eventuelt flytte prikken op til ”Denne mappe” i stedet for ”Denne 

mappe og alle undermapper”. Mappeindholdet bliver zippet og downloadet ved tryk på den grønne downloadknap. 

Udbudsmaterialet kan også downloades fra ”Dokumenter” modulet hvor de enkelte filer kan downloades og viewes 

uden at man først skal downloade hele udbudsmaterialet. 
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5.4 Upload Tilbud 

Når der skal afgives tilbud benyttes menupunkt ”Upload tilbud”. Dokumenttyperne afhænger af det aktuelle 

udbud. I det viste eksempel er der to entrepriser, som skal have hver sit PQ-materiale: 

 
For hver dokumenttype som skal uploades vælges én eller flere filer. Filerne uploades først når der trykkes på 

”upload”, hvorefter de kommer til syne i højre side. Filerne kan slettes og processen kan gentages indtil det er de 

rigtige filer der ligger i højresiden. 

Knappen til kvittering sender en mail, som viser hvilke filer der er uploadet lige nu.  

Bemærk: Tilbuddet er først givet når fasen udløber, og det afgivne tilbud består af de filer som ligger på 

ProjectWEB på dette tidspunkt. Hvis man beder om en kvittering, og efterfølgende sletter eller tilføjer filer til 

tilbuddet, bliver den gamle kvittering selvfølgelig ubrugelig.  
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5.5 Dokumenter 

Menupunkt ”Dokumenter” ligner det tilsvarende i den ”normale” ProjectWEB 

I venstre side ses mappetræet, som udover vejledningsmappen indeholder en eller flere gule mapper med 

udbudsmateriale samt en grøn tilbudsmappe:  

 

Alt udbudsmaterialet findes i de gule mapper, mens de uploadede tilbudsdokumenter havner i den grønne mappe. 

Det er kun tilbudsgiveren som kan se tilbudsmappen. Udbudsadministratoren kan ikke se tilbudsmappen før fasen 

slutter, ligesom ingen tilbudsgiver kan se en anden tilbudsgivers tilbudsmappe. 

Bredden af de enkelte sektioner kan indstilles med simpel træk-og-slip. De to knapper over venstre side af 

sektionerne i skærmbilledet er til at sætte sektionsbredder: 

 

Maksimer denne sektion 

 

Gendan alle sektioner efter maksimering 

 

Den grønne mappefarve på tilbudsmappen betyder at man kan uploade dokumenter her.  

Knapperne over mappetræet benyttes til 

 

Skift imellem mappetræ og dokumentsøgning 

 

Flyt mappe, Kopier mappestruktur og Indsæt mappe eller 
mappestruktur 

 

Slet mappe, Opret ny mappe 

 

Skift imellem Dokumentliste, Mappeegenskaber og Abonnement 

 

5.6 Dokumenter, Dokumentliste 

I miderste sektion af skærmbilledet ses listen over dokumenter i den mappe som er valgt i træet. 

De fire knapper over listens højre side er til upload og download samt sletning af dokumenter 

 

Upload dokument 

 

Download det markerede dokument 

 

Eksportér (download) alle markerede dokumenter som .zip-fil 

 

Slet alle markerede documenter. 
  

De to filterknapper i venstre side af listeoverskriften angiver forskellige filtreringsmuligheder. 

 

 

Vis/skjul kolonnefilter 
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Viser kun den gældende version af dokumenter 

 

Viser alle versioner af dokumenter 

 

”Upload dokument” kan benyttes til at uploade et eller flere dokumenter til den aktuelle mappe.  

Hvis der uploades et enkelt dokument, og det uploadede dokument er en .zip-fil, så kan man få pakket .zip-filens 

indhold af filer og mapper ud, og lave en mappestruktur i udbudsportalen som svarer til strukturen i .zip-filen. 

 

”Eksportér dokumenter”-knappen kan benyttes til at downloade alle dokumenter i en mappe og dens undermapper 

til en .zip-fil: 

 Markér den ønskede mappe i dokumenttræet 

 Vælg Søgning på knappen over mappetræet.  

 Vælg ”Aktuel mappe med undermapper”. 

 Tryk på ”Start søgning”.  

 Marker alle dokumenter i den fremkomne dokumentliste med Ctrl + Shift + A.  

 Vælg ”Eksportér dokumenter” 
 

5.7 Dokumenter, Detaljer 

I højre sektion, under nedtællingsuret, vises detaljerne for det dokument, som er markeret i listen. 

 

Knappen øverst i højre side benyttes til at udvælge det dokument, som skal være gældende, hvis der er 

uploadet flere versioner af samme dokument. 

Bemærk feltet Udbudsdokumenttype. Det er dette felt der blev nævnt på informationssiden, hvor visse 

dokumenttyper kan være påkrævede for at tilbuddet er korrekt afgivet. Den blå tekst Errors øverst i 

detaljevinduet, samt den røde ramme omkring datofeltet er indikationer på at der er noget der ikke er som det 

skal være. I dette tilfælde skyldes den røde farve at datoen mangler. 
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5.7.1 Upload dokument 

Trykkes på uploadikonet vises upload vinduet i højre sektion. Benyt knappen  til at vælge dokumentfilen på din 

computer.  

 

Hver gang der vælges en fil kommer der en ny filvælger til syne. 

Ved tryk på ”upload” sker selve upload processen, og alle de valgte dokumenter uploades. 

5.7.2 Download dokument 

Man kan downloade et enkelt dokument ved at markere det og benytte download ikonet, eller blot ved at 

dobbeltklikke på dokumentet i listen. 

Når filen er downloadet spørger din browser om du vil åbne eller gemme filen. 

 

5.7.3 Flere dokumenter 

Hvis du vil downloade flere dokumenter, markerer du hvilke ved at holde Ctrl- og/eller Shift-tasterne nede mens 

du klikker på de ønskede eller uønskede dokumenter.  

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 trykkes på ”Download”-ikonet. Alle de valgte dokumenter 

bliver 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. 

Hvis du skal have mappestruktur og metadata med ud i den producerede ZIP fil skal du i stedet benytte ”Eksportér 

filer”-ikonet, når de ønskede dokumenter er markeret. Derefter vælger du om metadata skal : ingen metadata, 

Excel format eller et normalt CSV-format. Til sidst vælges om mappestrukturen skal med ud i de eksporterede 

dokumenter. Mappestrukturen giver kun mening, hvis dokumentlisten er opstået som resultat af en søgning, og 

søgeresultatet omfatter dokumenter fra mere end én enkelt mappe.  
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Derefter kan du ændre filnavnet for den .zip-fil, som dine dokumenter og metadata pakkes ned i, og nu er du klar 

til at trykke du på OK knappen for at danne .zip-filen. 

Når filen er færdig klikker du på linket, og åbner eller gemmer den som ovenfor beskrevet (save eller save as) når 

Windows spørger om hvad du ønsker at gøre med filen. Herefter kan .zip filen pakkes ud, så filer og mapper bliver 

dannet i en mappe med samme navn som .zip-filen. 

5.7.4 Importer dokumenter 

Hvis du ønsker at uploade en hel mappestruktur med dokumenter og eventuelt metadata, er kravet at 

dokumenterne er samlet i en .zip-fil. Hvis der kun uploades én enkelt fil med typen .zip, så vil upload skærmen 

ændre udseende, og tilbyde udpakning: 

 

Som udgangspunkt bliver .zip-filen selv til det nye dokument. 

Hvis der sættes flueben i ”Udpak .zip-filen” skifter skærmbilledet igen.  

 
Du kan vælge at oprette en mappestruktur til de nye dokumenter.  

Mappestrukturen kan enten stamme fra .zip-filens mapper, eller også kan de stamme fra en eventuel metadatafil. 

Du vælger også om du vil have dannet en ”overmappe” med samme navn som .zip-filen. 

Du kan endvidere vælge at udpakke dokumenterne eller nøjes med mappestrukturen. 

6. Efter fase afslutning 
Når fasen slutter, er det ikke mere muligt at uploade eller på anden vis ændre i dokumenterne. Til gengæld bliver 

der på dette tidspunkt åbnet, så udbudsadministratoren kan se og downloade de dokumenter, som ligger i de 

enkelte byderes tilbudsmapper. Det er kun udbudsadministratoren som får adgang til tilbudsmapperne. 

Når en fase er slut kan hverken udbudsadministrator eller tilbudsgiver ændre i dokumenterne.  


