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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.

360° referencenr.: 14/01145-2

