
Anpassat för alla olika byggprojekt.
Med sin enkla och flexibla funktionalitet passar Byggnet Access 
alla byggprojekt, stora som små. Förutom informationshante-
ringen har Byggnet Access en rad olika funktioner som får era 
byggprojekt att flyta smidigt. Till exempel förhandsvisning av 
dokument, meddelandehantering, snabba sökfunktioner och en 
startsida för varje projekt där ni kan se de senaste förändringarna 
på ett överskådligt sätt.
När ett projekt är avslutat kan ni enkelt flytta alla eller enskilda 
handlingar till ett arkiv där endast utvalda deltagare har tillgång 
till dem. Ska ett ombyggnadsprojekt startas senare kan ni utgå 
från dessa handlingar. 

Enkelt och användarvänligt.
Byggnet Access är enkelt, kraftfullt och flexibelt. Ni kan själva be-
stämma bredd på kolumner, teckenstorlek och välja språk. Precis 
som i Windows-miljö kan ni högerklicka på filer och mappar för att 
få fler funktioner samt använda kortkommandon, som till exempel 
ctrl+c/ctrl+v för att kopiera och klistra in. Detta ger stöd åt såväl 
den oerfarne som den erfarne användaren.
Ni kan skapa en favoritlänk till Byggnet Access för direktinlogg-
ning, eller skapa en länk för uppladdning av filer till en förutbe-
stämd mapp i projektet – utan att ens logga in. 

Grundfunktionen med Lagring & Delning  
som ingår i alla projekt. 

Med Byggnet Access får ni en komplett projektplats som samlar all information  
på ett och samma ställe – tillgängligt via webben eller via vår app.  

Oavsett om du är beställare, projektledare, konsult, entreprenör eller inköpare  
så vet du alltid var du hittar och lämnar information.
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Har ni fler projekt igång samtidigt kan ni enkelt särskilja dessa i vyn 
med projektkort, där varje aktivitet presenteras kortfattat med bild 
och text.

Med sökmotorn kan ni söka filer och metadata i samtliga projekt 
eller i ett specifikt. Ni kan välja att se filerna i en mapp, listade 
eller som miniatyrer. Miniatyrerna kan också visas i ett förstorat 
visningsläge - precis som i din dator.

DET ÄR SVÅRT NOG ATT BYGGA.
DÄRFÖR FINNS BYGGNET!



Skapa ordning med mappar.
Byggnet Access erbjuder en föreslagen mappstruktur som  
är baserad på Bygghandling -90. Passar inte den projektets  
behov kan ni modifiera den eller skapa en helt egen mapp- 
struktur med fritt antal nivåer och namn på mapparna. När  
ni är nöjda med er mappstruktur kan ni spara den som en  
mall och återanvända den vid nya projekt.

Upphandlare: Det har aldrig  
varit enklare att skapa en förfrågan.

Byggnet Access erbjuder en enkel men mycket flexibel  
lösning för att publicera förfrågningar såväl privata som  
offentliga. Förfrågan ingår i kostnaden för projektnät- 
verket som ett naturligt arbetsflöde under projekttiden.

Inköpare: Presentera ditt projekt  
lättöverskådligt.

Skapa en förfrågningslänk som ni publicerar på företagets 
hemsida, i ett mail eller om det är en LOU-förfrågan i en  
offentlig publiceringsplats. Som upphandlare i ett projekt  
kan ni enkelt hantera kompletterande förfrågningar och 
skicka ut länkar till uppdaterade filer, med god överblick  
av allt publicerat material.

Anbudsgivare: Lätt att hantera  
och beställa utskrifter.

Anbudsgivaren som följer förfrågningslänken kan välja att 
hantera filerna på olika sätt: ladda ner filerna till sin dator,  
beställa print av Arkitektkopia eller varför inte öppna och 
titta på filerna direkt i Byggnet Access.  

  Håll koll på vad som har hänt sedan sist.
Varje projekt har sin egen startsida, kallad projektnytt, som 
ger deltagarna en omedelbar översikt över de senaste  
ändringarna, nya filer, nya meddelanden och nya deltagare. 
Deltagarna kan själv välja att se ändringar sedan senaste 
besök; en dag en vecka eller en månad.

Vill ni hellre få informationen via mail kan ni använda Byggnets 
aviseringar. Varje användare kan själv ställa in vilken informa-
tion som ska aviseras, samt hur ofta det ska ske för respektive 
projekt användaren är deltagare i.

Säkert.
All datatrafik till och från Byggnet Access kan göras med en 
så kallad https-anslutning. Detta innebär att ingen kan ”tjuv-
lyssna” på överföringar som sker mellan Byggnet Access och 
användarens dator. Byggnets tillförlitlighet garanteras av ett 
SSL-certifikat.

Få en överskådlig bild av innehållet.
I Byggnet Access kan ni utifrån vald mapp, dynamiskt generera 
en handlingsförteckning i excelformat. Undvik merarbete  
– låt Byggnet Access hjälpa er med alla typer av handlings- 
förteckningar.

Projektdagbok.
För att hålla reda på vad som hänt på arbetsplatsen finns det 
en funktion för att registrera dagboksanteckningar i Byggnet 
Access. Förutom möjlighet att ladda upp ett dokument finns 
det en anteckningsruta och en historik kopplad till varje  
anteckning. Ni kan ge användarna olika roller beroende på om 
de ska läsa, skriva eller signera dagboksinlägg. När ett inlägg 
är signerat blir det låst och kan inte editeras eller tas bort.

Inga program för att se bilagor.
I systemet finns en kraftfull viewer. Med denna kan ni granska, 
förstora, skriva ut hela eller delar av ditt dokument. Ni kan 
också mäta sträckor och ytor, jämföra olika versioner samt 
kommentera direkt i ett dokument. Resultatet kan sparas som 
en ny fil och skickas till andra berörda via ditt e-postprogram. 
Finns det information som ni hellre läser på papper? Inga 
problem. Med Byggnet Access inbyggda beställningsfunktion 
är ni bara två enkla steg ifrån en utskriftsbeställning.

Kommunicera inom projektet.
Alla löpande frågor som uppstår under ett projekt kan hante-
ras i projektets inbyggda mailprogram. All dialog sparas och 
säkerställer vad som har bestämts under projektets gång. 
Meddelandet är personligt adresserat till en eller flera del- 
tagare. Användarna kan svara, vidarebefordra, bifoga filer 
eller länka till filer i projektet. Ni kan också välja att ange 
svarsdag för meddelandet.

Publicera filer i projektet.
Byggnet Access stödjer ett antal möjligheter att ladda upp 
filer till projektet. Välj ett sätt som passar er. Många använder 
”drag- och- släpp”.

Projektavslut.
När ett projekt avslutas och alla relationshandlingar är färdig-
ställda kan administratören enkelt skapa ett arkiv för förvalt-
ning. Dit kan man sedan kopiera hela mappar med tillhörande 
undermappar och handlingar eller utvalda filer.

Byggnet är ett digitalt informationssystem som förenklar byggprocessen och ger kontroll över projektets dokument. 
Byggnet är en komplett tjänst som består av tre delar. Byggnet Access: Grundfunktionen med Lagring & Delning 
som ingår i alla projekt. Byggnet Subscribe: Automatiserad distribution av projektets alla handlingar. Byggnet Verify: 
Ärendehantering med app för kontroll och verifiering av bygghandlingar. Byggnet grundades, ägs och drivs av  
Arkitektkopia. Det innebär förutom en massa erfarenhet också att ni enkelt kan ta del av alla tjänster som Arkitektkopia 
erbjuder, till exempel kan ni beställa ritningar via Byggnet som genom Arkitektkopia levereras ut till er på plats.

Telefon: +46 8 50 60 70 00. E-post: support@byggnet.se
Adress: Byggnet, Box 11093, 161 11 Bromma
Besöksadress: Johannesfredsvägen 15, 168 69 Bromma


