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Generelt
ProjectWise er et fil håndteringssystem til udarbejdelse, deling og håndtering af filer, og bruges til
projektsamarbejde interne og eksterne imellem.

Mappestrukturen
Filer
Projekt-, mappe- og filegenskaber
ProjectWise består af tre vinduer. Et vindue der viser filer og evt. undermapper. Et der viser
mappestrukturen samt et der viser projekt-, mappe- og filegenskaberne.

Filer – åbning og lukning
En fil i ProjectWise åbnes ved at dobbeltklikke på den, når det sker, bliver filen samtidig ’Checket
ud’ af ProjectWise.
Helt konkret betyder det at filen kopieres til et lokalt sted på C-drevet. Det er denne lokale fil du
arbejder i, og det er først når du lukker filen igen at andre brugere kan se de ændringer du evt. har
foretaget.
Har man arbejdet i andre filer end MicroStation CAD-filer kommer ProjectWise og spørger, hvad
der skal ske med det arbejde man har foretaget, når filen lukkes.
Flg. vindue åbnes og nedenstående muligheder for, hvad der skal ske med den fil man lukker
fremkommer.
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Check In sørger for at returnere din fil med de rettelser du har foretaget. Samtidig låses filen op og
rettelserne vil nu være synlige for andre.
Update Server Copy vil ligeledes lægge filen tilbage i ProjectWise inklusiv dine rettelser, som
herved bliver synlig for andre, men filen vil fortsat være tjekket ud af dig, andre ikke kan foretage
rettelser i den.
Free lukker filen, men lægger ikke dine ændringer tilbage i ProjectWise. Filen tjekkes ind igen uden
rettelser. Når andre åbner den, vil de se filen uden dine ændringer. Du vil dog stadig selv se dine
ændringer, hvis du åbner den igen – dog kun indtil en anden har opdateret filen.
Purge Local Copy – Ønsker du helt at se bort fra de ændringer du har lavet i en fil, som du har
klikket Free til, skal du højreklikke på filen og vælge Purge Local Copy.
Cancel lukker filen uden at overføre noget til ProjectWise. Filen vil fortsat være tjekket ud. Når du
selv åbner den igen, vil du se dine seneste ændringer.
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Projekt-, mappe- og filegenskaber
I ProjectWise er det muligt at se diverse egenskaber og oplysninger gældende for et projekt, en
mappe eller en fil.
Under projektegenskaberne (Project Properties) kan man bl.a. få oplysninger omkring projektets
strækning, etapenavn, koordinatsystem, projektleder osv.
Mappeegenskaberne (Folder Properties) oplyser om, hvem der har oprettet mappen og hvornår,
hvilket ’Environment’ filerne i mappen har tilknyttet osv.
Under filegenskaberne (Document Properties) kan man få oplyst hvem og hvornår en bestemt fil er
oprettet, hvilket versionsnummer filen har, hvilket stadie filen befinder sig i osv.
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Mappestruktur og dokumenttyper
I alle projekters undermapper i ProjectWise er det på forhånd bestemt hvilken type af data der må
oprettes. Det skal overholdes, så alle projektets deltagere arbejder på et fælles grundlag.
Der arbejdes som oftest med fire typer data i et projekt i ProjectWise, disse skal hver især gemmes
forskellige steder i et projekt:
 Dokumenter (Dokumenter kan f.eks. være en tekst-fil, fotos, Word-, Excel- eller PDFdokument, eller andet data, som ikke indeholder CAD-data)
 Fagmodeller (Fagmodeller kendetegnes som oftest ved at indeholde CAD-data, indeholder
ikke tegningshoved.)
 Tegninger (Tegninger indeholdende et tegningshoved, og er enten i MicroStation-format
eller PDF-format)
 Fagdata (Fagdata kan være alle slags data typer, kendetegnende ved fagdata er, at det ikke
kan fremstå som gældende data. Fagdata kan betragtes som en hjælp til udarbejdelsen af
det gældende data eller udtræk af gældende data, f.eks. arbejdstegninger.)
Disse fire datatyper skal gemmes helt specifikke steder i ProjectWise, på nedenstående billede
gives et eksempel på Vejdirektoratet standard mappestruktur, med henvisning til hvor disse
datatyper skal gemmes:
Fagdata
Tegninger
Fagmodeller
Dokumenter

- Eksempel på standard mappestruktur
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Anlægsprojekterne findes under ’Større Anlæg’ eller ’Mindre Anlæg’ og igen under et tal, som
repræsenterer projektnummerets første ciffer.
Drift og vedligeholdsprojekter findes under ’Drift og Vedligehold’.
Innovationsprojekter findes under mappen ’Innovationsprojekter’.
Planlægningsprojekter findes under ’Planlægning’.
Er der spørgsmål eller kommentarer til mappestrukturen, skal henvendelse rettes til en af
Vejdirektoratets ProjectWise administratorer. Se ’Kontakt’ i brugermanualens hovedmenu.
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