Tegningshoved & ’Foreløbigt tryk’
 Udfyldning af tegningshoved
 Foreløbigt tryk

Udfyldning af tegningshoved
Måden at udfylde tegningshovedet i en tegning i ProjectWise er ændret.
Når en tegning oprettes i ProjectWise, er det denne tegnings attributter der styrer hvad der
kommer til at stå i tegningshovedet. Det er derfor vigtigt at disse attributter er korrekt udfyldt.
For at se en tegnings attributter skal man højreklikke på tegningen i ProjectWise og vælge
’Properties’. Vælg fanen ’Attributes’.
Felterne her er opbygget, som vejdirektoratets
tegningshoved, og skal udfyldes.
Allerførste felt som skal udfyldes er feltet
’Tegningsnr.’. (Husk: Tegningsnummeret skal være
oprettet i Vejdirektoratets tegningsnummersystem
før tegningen kan oprettes i ProjectWise.)
De oplysninger der står om netop den tegning i
tegningsnummersystemet, skrives nu ind i
attributterne. Ændres der i disse attributter, ændres
de også i tegningsnummersystemet.
Det er ikke muligt at skrive i felterne ’Kontr.’ eller
’Godk.’. Disse opdateres automatisk når tegningen
sendes til stadiet ’Kvalitetskontrol’ og
’Godkendelse’.
Åben nu en tegningen i MicroStation og tilknyt et
tegningshoved.
OBS: Har tegningen allerede et tegningshoved fra før tegningen kom i ProjectWise, skal dette
tegningshoved og ramme udskiftes med et nyt i tilsvarende størrelse.
Klik nu på funktionen ’Opdater tegningshoved med PW attributter’ for at udfylde
tegningshovedet i tegningen med de attribut-værdier der er tilknyttet filen.
Redigerer man direkte tegningshovedet manuelt, skal disse ændringer opdateres med tegningens
attributter i ProjectWise.
Dette gøres ved at trykke på knappen ’Opdater PW attributter med tegningshoved’.
Hvis denne metode bruges, skal man for det første kun rette i de felter i
tegningshovedet, som ikke er skrivebeskyttet i ProjectWise. For det andet skal man ALTID huske
at sende tegningshovedets informationer ud til filens attributter i ProjectWise, ved brug af
funktionen ’Opdater PW attributter med tegningshoved’.
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Foreløbigt Tryk
’Foreløbigt tryk’ skal ikke længere manuelt fjernes i en MicroStation tegning med tegningshoved.
Dette sørger ProjectWise for at gøre.

Før ProjectWise så foreløbigt tryk skiltet ud
som billedet her.
I ProjectWise bliver foreløbigt tryk erstattet
med en stor fed rød tekst, som vist her
nedenfor:

Det nye foreløbige tryk fjernes automatisk i
tegningen, når tegningen sendes fra stadiet
’Godkendelse’ til stadiet ’Publiceret’.
Foreløbigt tryk tændes igen automatisk når tegningen skal have en ny revision og sendes fra
stadiet ’Publiceret’ til stadiet ’Design’.
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