Kendte fejl og løsninger
Opstår der en fejl, når man forsøger at sende en fil fra et stadie til et andet, kan en af de
nedenstående løsninger muligvis hjælpe.
Kan fejlen ikke afhjælpes ved hjælp af nedenstående løsninger, klik på ’Kontakt’ i
brugermanualens hovedmenu.
 Identificer først fejlen


















BOG1
DOK_TYPE
DOK_TYPE_SPEC
GODKENDT
KONTROL
PROJEKTERET
REV_GODK
REV_KONTR
REV_PROJ
TEGNET
TITEL
TRIG_FIRMA
VER_GODK_1
VER_KONTR_1
VER_PROJ_1
VER_TXT_1
VERSION1

Identificer først fejlen
Når man skal identificere fejl, der opstår når man forsøger at sende en fil fra et stadie til et andet,
skal man kigge på det ord der står til allersidst i fejlen.
I nedenstående tilfælde er ordet ’VER_PROJ_1’
Når ordet er fundet skal det findes i listen nedenfor, hvor løsningen på fejlen også står.

BOG1
Attributten ’Rev.’ mangler at blive udfyldt. Vælg et bogstav til tegningsrevisionen.
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DOK_TYPE
Attributten ’Dokumenttype’ mangler at blive udfyldt. Skriv eller vælg fra liste, hvilken dokumenttype
filen tilhører.

DOK_TYPE_SPEC
Attributten ’Dokumenttype’ mangler at blive udfyldt. Skriv eller vælg fra liste, hvilken dokumenttype
filen tilhører.

GODKENDT
Attributten ’Godk.’ mangler at blive udfyldt. Udfyld hvem der har godkendt filen.

KONTROL
Attributten ’Kontr.’ mangler at blive udfyldt. Udfyld hvem der har kvalitetskontrolleret filen.

PROJEKTERET
Attributten ’Projekteret’ mangler at blive udfyldt. Udfyld hvem der har projekteret indholdet i filen.

REV_GODK
Attributten ’Godkendt af:’ mangler at blive udfyldt. Udfyld hvem der har godkendt filen.

REV_KONTR
Attributten ’Kontrolleret af:’ mangler at blive udfyldt. Udfyld hvem der har kvalitetskontrolleret filen.

REV_PROJ
Attributten ’Projekteret af:’ mangler at blive udfyldt. Udfyld hvem der har projekteret filen

TEGNET
Attributten ’Tegn.’ mangler at blive udfyldt. Udfyld hvem der har opsat tegningen.

TITEL
Attributten ’Titel i dokument’ mangler at blive udfyldt. Udfyld titlen for det dokument der er
udarbejdet.

TRIG_FIRMA
Attributten ’Part (Virksomhed)’ mangler at blive udfyldt. Udfyld navnet på den virksomhed som har
udarbejdet filen.

VER_GODK_1
Attributten ’Godk.’ mangler at blive udfyldt. Udfyld hvem der har godkendt filen.

VER_KONTR_1
Attributten ’Kontr.’ mangler at blive udfyldt. Udfyld hvem der har kvalitetskontrolleret filen.

VER_PROJ_1
Attributten ’Proj.’ mangler at blive udfyldt. Udfyld hvem der har projekteret filen.

VER_TXT_1
Attributten ’Versionsnote’ mangler at bile udfyldt. Skriv en kort tekst om hvorfor filen har fået en ny
version.

VERSION1
Brugeren har ikke rettighed til at udføre handlingen.

Kan fejlen ikke afhjælpes ved hjælp af ovenstående løsninger, kontakt da en af Vejdirektoratets
ProjectWise administratorer. Klik på ’Kontakt’ i brugermanualens hovedmenu.
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