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Sammanfattning

Ett av rapportens syfte har varit att inventera marknaden för att se vilka

dokumenthanteringssystem som finns inom byggbranschen och som är tillgängliga för alla

företag. Det andra syftet var att få fram vilka krav man ställer på ett

dokumenthanteringssystem, både användarkrav och andra krav såsom kvalitetssäkring. Detta

för att sedan analysera dokumenthanteringssystemen Byggnet och Lotus Notes som är två

relativt komplexa system, och slutligen komma med en rekommendation.

För att inventera marknaden har sökning på internet gjorts eftersom det är där den senaste

informationen finns. Detta på grund av att dokumenthanteringssystem är ett ganska nytt

hjälpmedel och att det därför inte finns någon litteratur skriven ännu. För att få fram vilka

krav användarna ställer på ett system har flera intervjuer gjorts.

Resultatet av inventeringen av marknaden är att det finns sex olika

dokumenthanteringssystem tillgängliga idag. Samt att rekommendationen blir att Byggnet är

ett lämpligt system att använda.



Abstract

One of the aims of this report has been to make an inventory of the building trade market to

see which document handling systems that are available. The secondary aim was to document

the users´ demands on the systems and other demands such as quality assurance. After this,

the document handling systems Byggnet and Lotus Notes, which are rather complex systems,

have been analysed. Finally a recommendation has been made.

In the inventory of the market the internet has been used because it is there the latest

information can be found. This because document handling systems are rather new and there

are therefore no other literature written yet. To get the users´ demands on the systems several

interviews have been made.

The result of the inventory is that there are six different document handling systems available

today. And the recommendation is that Byggnet is an appropriate system to use.



Förord

I byggingenjörsprogrammet 120 poäng ingår att skriva en C-uppsats på tio poäng. Arbetet har

pågått under cirka tio veckor. Dessa veckor har inneburit mycket hårt arbete samtidigt som

det har varit en väldigt intressant och lärorik tid för mig.

Detta arbete hade inte kunnat bli av utan stort stöd från hela personalkåren hos WSP

Management i Linköping. Därför vill jag tack dem för att de har hjälpt mig med mina

problem och svarat på mina frågor.

Jag vill även tacka Marie Karlsson som har korrekturläst rapporten och kommit med

synpunkter. Jag riktar även ett tack till min examinator Anders Johansson för bra synpunkter.

Linköping maj 2003

Nils-Göran Olovsson
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Denna rapport har arbetats fram hos projekt- och byggledningsföretaget WSP

Management i Linköping, som ville få mer information om

dokumenthanteringssystem. De ville veta vilka system som finns på marknaden,

vilka krav som ställs på dessa och slutligen ha en rekommendation om ett lämpligt

system.

1.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka dokumenthanteringssystem som finns

för byggbranschen för att få en överblick av vad som erbjuds. Därefter är uppgiften

att ta fram vilka krav användarna ställer på systemen för att sedan mer i detalj studera

några system närmare. Detta ska slutligen mynna ut i en rekommendation om

lämpligt dokumenthanteringssystem.

I rapporten förekommer förkortningen PMI och det står för Project Management

Institute och detta är ett internationellt kvalitetssäkringssystem för projektledning.

När Lotus Notes nämns i rapporten menar man att det är ett

dokumenthanteringssystem. Detta på grund av att Lotus Notes som i grunden bara är

en grupprogramvara sedan har byggts på till att bli ett dokumenthanteringssystem.

1.3 Avgränsningar

För att begränsa omfattningen har jag inriktat mig på användare inom projekt- och

byggledning samt byggprojektering eftersom dessa aktörer framförallt skapar och

hanterar dokument. Det är därför inom dessa områden som ett behov av bra

dokumenthanteringssystem finns. Övriga avgränsningar är att jag har valt ut två

dokumenthanteringssystem som jag undersöker mer i detalj.
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1.4 Metod

Metoden jag har använt för att inventera marknaden, för att finna

dokumenthanteringssystem inom byggbranschen, är sökningar på internet. Detta på

grund av att dokumenthanteringssystem är ett relativt nytt hjälpmedel för branschen,

och de flesta är en webbtjänst. För att finna vilka krav användarna ställer på

systemen har jag gjort intervjuer av erfarna projekt- och byggledare samt projektörer

och därefter sammanställt kraven för att sedan undersöka två

dokumenthanteringssystem mer ingående.

1.5 Källor

För inventeringen av marknaden använde jag internet. De källor som uppger vilka

dokumenthanteringssystem som finns är tillverkare respektive säljare av dessa

system. Detta gör att man nog inte helt och hållet ska tro på det som de presenterar.

Det är därför viktigt med en jämförelse mellan systemen för att få en så rättvis

uppfattning som möjligt.

1.6 Struktur

Rapporten är uppdelad på det sätt att en inventering av dokumenthanteringssystem

för byggbranschen presenteras först. Därefter kommer intervjuer med projekt- och

byggledare och projektörer för att få fram deras krav på dokumenthanteringssystem.

Rapporten är inriktad på att gå in mer i detalj på två av dokumenthanteringssystemen

för att sedan komma med en rekommendation om vilket system som lämpar sig bäst.

De dokumenthanteringssystem som inventeringen tar upp är system som är

tillgängliga för alla projekt oavsett vilket företag som avser att använda dessa. Det

finns ett antal andra dokumenthanteringssystem som företag har byggt upp till sig

själva. För att få tillgång till dessa krävs att man blir inbjuden i ett projekt där dessa

används. Av den anledningen att man inte har fri tillgång till dessa system kommer

de inte att behandlas i rapporten.
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2 Inventering av marknaden och användarkrav

2.1 Bakgrund

Vid varje byggprojekt som görs hanteras en mängd information. Detta kräver

arbetsinsatser och för att minska dessa har dokumenthanteringssystem skapats.

Byggprojekten hanterar information såsom ritningar, beskrivningar, brev, protokoll,

kvalitetsplaner med mera. Målet med dokumenthanteringssystem är att effektivisera

utbytet av handlingar och att alla berörda aktörer arbetar med senaste underlag.

Dokumenthanteringssystemen ska ge en bra struktur på byggprojekten samt höja

kvaliteten genom att säkerställa samordningen och dokumentera processen.(Adler,

2000)

2.2 Bygghandlingar 90

Bygghandlingar 90 är byggbranschens rekommendationer för utformning av

handlingar. Detta för att få enhetliga bygghandlingar. På grund av att det är många

aktörer som deltar från utredning till förvaltning krävs enhetliga handlingar för att

uppnå kvalitetssäkring. Bygghandlingar 90 ger även en rekommendation om

strukturen av handlingar vilket är viktigt under projektets gång och inte minst vid

arkivering.(Bergenudd; 1991)

2.3 Kvalitetssystem ISO 9000

Kvalitetssystemet ISO 9000 kräver att dokumenthanteringssystem uppfyller

märkning, spårbarhet och förteckning av dokument. Det ska ständigt ske en

uppdatering av handlingsförteckningen. Dokumenthanteringssystemen ska även

fungera tillsammans med företagens rutiner för godkännande av handlingar.
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2.4 Dokumenthanteringssystem i byggbranschen

Efter en inventering av marknaden fann jag att det inte finns många färdiga

dokumenthanteringssystem inom byggbranschen. Men här följer en kort presentation

av de som jag har hittat.

2.4.1 Projektplatsen.se

Projektplatsen.se är en webbtjänst för stora och små projektarbeten. På

projektplatsen.se kan man enkelt registrera sig och sedan bjuda in

projektmedlemmar. Det enda som krävs är internetuppkoppling samt webbläsare.

Handlingar lagras och organiseras på projektplatsen.se efter kundens önskemål.

Projektplatsen.se har funktioner såsom dokumentarkiv, versionshantering, en

gemensam adresslista med mera. Varje morgon får alla medlemmar en lägesrapport

beträffande handlingar som har uppdaterats via e-post.(Effektiva projekt med

projektplatsen.se, 2003)

2.4.2 HC 2000

HC 2000 är en internetbaserat projektnätverk. Handlingar lagras i databaser och

projektmedlemmarna informeras via e-post när nya handlingar registrerats.

Beträffande godkännandet av handlingar och version av handling så är systemet

uppbyggt efter Bygghandlingar 90.(HC2000, 2003)

2.4.3 Projektstruktur

Projektstruktur är en webbtjänst för projektarbeten. Medlemmarna har ständigt

tillgång via internet till projektets aktuella handlingar. Systemet följer

projektledningsstandarden PMI. Systemet är uppbyggt med en standardmodul men

kan detaljutformas efter varje enskilt projekt.(Projektledarkunskapen är grunden,

2003)
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2.4.4 Dokumentpool

Dokumentpool är en strukturerad arbetsyta på internet. Dokument och filer kan

lagras i en struktur med utformning ungefär som Microsofts utforskaren. Där kan

man bestämma vilka åtkomsträttigheter olika användare har. Det finns

beställningsrutiner för kopiering samt distributionstjänster.(Dokumentpool, 2003)

2.4.5 Byggnet

Byggnet projekthantering är en webbtjänst för bygg och anläggningsprojekt.

Medlemmarna har tillgång till tjänsten via internetuppkoppling och där finns all

aktuell information. Byggnet har en fast struktur som följer Bygghandlingar 90.(Vad

innebär byggnet projekthantering, 2003)

2.4.6 Lotus Notes

I Lotus Notes system har varje användare en särskild server för Lotus Notes där

program finns och lagring av informationen sker. Dessa servrar är sammankopplade

och utbyter information med varandra med jämna mellan rum, vilket ger aktuell

information till alla aktörer i ett projekt.(Adler, 2000)

2.5 Intervjuer

Intervjuerna är gjorda med projekt- och byggledare samt projektörer eftersom de är

med i projektens uppstartande. Eftersom användning av dokumenthanteringssystem

är relativt nytt så har bygg- och projektledare samt projektörer mest erfarenhet av

dessa.
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2.5.1 Magnus Alfredsson konstruktör WSP System

Magnus har erfarenhet från tre dokumenthanteringssystem Lotus Notes, Forsen

Projekt och Projektnätverk som numera heter Dokumentpool. Det främsta kravet han

ställer på ett dokumenthanteringssystem är att det ska vara användarvänligt. Det får

inte ta för mycket tid och kraft för då förlorar man syftet med sådana system. Av den

erfarenhet Magnus har, upplever han att vissa dokumenthanteringssystem har

problem med att ladda upp och ner filer. Han tycker helt enkelt att det tar för lång tid

och detta är något som han vill se förbättring på. En klar fördel med

dokumenthanteringssystem är att man får en indikering när någon har laddat upp en

ny fil. På så sätt talar systemet om när något viktigt har hänt, vilket gör att man själv

inte behöver offra tid på att ta reda på om senaste uppgraderingen.

Magnus tycker att det är mer nödvändigt att använda dokumenthanteringssystem i

större projekt. I mindre projekt är han mer tveksam om de verkligen behövs. Magnus

tycker att det finns en fördel med dokumenthanteringssystem jämfört med en vanlig

e-postfunktion. Fördelen är att i dokumenthanteringssystem får man en sorts struktur,

som man missar med en vanlig e-postfunktion. Magnus tror att en del användare av

dokumenthanteringssystem upplever dem som krångliga och därför använder de

vanlig e-postfunktion istället.

Med den erfarenhet Magnus har av de projekt som han använt

dokumenthanteringssystem tycker han totalt sett att det är ett bra hjälpmedel. Av

positionen som konstruktör tror han framför allt att projektledaren är den som har

stor nytta av ett dokumenthanteringssystem för att kunna följa vad som händer och

att kunna ha tillgång till alla dokument.

När Magnus använt dokumenthanteringssystem tycker han att de har följt

Bygghandlingar 90. Strukturen på dokumenthanteringssystemen bör vara så lika som

möjligt för att lättare kunna arbeta i dem. Magnus upplever att varje gång man börjar

ett projekt har man en IT-plan. Dessa är för det mesta ganska lika, vilket gör att även

strukturen på dokumenthanteringssystem skulle kunna vara det.
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2.5.2 Jerker Eriksson konstruktör WSP System

Jerker känner till och har erfarenheter från tre dokumenthanteringssystem Lotus

Notes, Byggnet samt Projektstruktur. Hans främsta krav på ett

dokumenthanteringssystem är att det ska vara lätt att hitta och att det är väl

strukturerat. Det är även viktigt med en snabb och enkel filhantering, det vill säga,

både att ladda upp filer och att ladda ner filer. Av de dokumenthanteringssystem som

Jerker har använt finner han att Lotus Notes fungerar väldigt bra och att det är enkelt

och väl strukturerat. Byggnet är han ej nöjd med. I det projekt han använde Byggnet

slutade alla inblandade aktörer att använda systemet efter en månad. Detta var dock

före uppgraderingen av Byggnet, tillägger han, och han har ingen erfarenhet av

Byggnet efter uppgraderingen. Just nu håller Jerker på med ett projekt som drivs i

Projektstruktur och detta upplever han som enklare och snabbare än Byggnet jämfört

med när han använde det. Han tycker att en nackdel med Byggnet och

Projektstruktur är att de är internetbaserade vilket gör dessa system lite långsammare

än Lotus Notes som arbetar internt till en server. Dock kan det även vara en fördel

med de internetbaserade för de är åtkomliga om man har tillgång till internet där man

befinner sig.

Med den erfarenhet som Jerker har beträffande Byggnet anser han att detta system

endast bör användas till små projekt. Däremot går Lotus Notes och Projektstruktur

bra att använda såväl i stora som i små projekt. Han tycker att konstruerade

dokumenthanteringssystem kan bli tröga och arbetetssamma vilket gör att han

använder vanlig e-postfunktion till modellritningar som endast ett fåtal personer

behöver. Det är annorlunda om det är en färdig ritning som ska skickas till flera

personer, då är ett dokumenthanteringssystem bättre.

För att få dokumenthanteringssystem att fungera bra i ett projekt krävs kunskap av

både projektledaren och konsulter. Jerker tycker att i det projekt han använde Lotus

Notes hade han en projektledare som var mycket väl insatt i systemet. Detta gjorde

att han fick hjälp och det ställdes även krav på att han lärde sig systemet. Om han

skulle använda Lotus Notes i ett nytt projekt idag skulle det vara mycket enklare

eftersom han avsatte tid för systemet och lärde sig det i förra projektet. Detta är

viktigt om dokumenthanteringssystem ska fungera tillfredsställande.
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Jerker tycker att alla dokumenthanteringssystem som han har använt följer

Bygghandlingar 90. Han vill att strukturen i ett dokumenthanteringssystem i första

hand ska vara formbar på grund av att inga projekt är lika. Men han kan tänka sig en

viss fast struktur i framtiden för att få en standardisering i branschen. Detta skulle

medföra att det är lättare att lära sig systemen.

2.5.3 Karin Jönsson bygg- och projektledare WSP Management

Karin känner till Byggnet men har ingen erfarenhet från det

dokumenthanteringssystemet, däremot har hon varit projektledare för ett stort projekt

där de använde Lotus Notes. Hon tycker att det främsta kravet på ett

dokumenthanteringssystem är att det är användarvänligt, man ska snabbt kunna hitta

det man söker i strukturen. Om inte systemen är tillräckligt enkla är risken att man

slutar använda dem.

Karin tycker att en klar fördel med Lotus Notes är att man arbetar direkt mot en

server vilket gör systemet snabbt och att det är lätt att logga in sig i programmet, om

man jämför med till exempel Byggnet som är en webbtjänst där det krävs att man

kopplar upp sig mot internet vilket blir långsammare. Lotus Notes uppgraderades

under projektet vilket gjorde att systemet blev bättre och bättre. Hon är väldigt nöjd

med detta dokumenthanteringssystem. För att lyckas med ett

dokumenthanteringssystem krävs disciplin men Karin tycker att det är ett väldigt bra

hjälpmedel.

Karin tycker att dokumenthanteringssystem behövs likväl i små som i stora projekt

på grund av att man ska igenom alla steg. Det enda som skiljer är mängden

handlingar. Hon tror att priset på ett dokumenthanteringssystem kan man spara in på

den tid man annars får lägga ner för att hålla ordning på handlingar. Det gäller att se

nyttan av ett dokumenthanteringssystem mer än kostnaden för ett sådant. Karin tror

att om fler använder dokumenthanteringssystem blir det billigare. Om man kan

använda, till exempel Lotus Notes som kräver en server, till fler projekt blir det

billigare. Hon ser inte en vanlig e-postfunktion som ett alternativ till
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dokumenthanteringssystem eftersom e-posten har ett begränsat filutrymme. I e-

posten måste man dessutom hantera alla handlingar som de kommer fastän att man

kanske inte har behov av dessa förrän vid ett senare tillfälle. I ett

dokumenthanteringssystem ligger handlingar i rätt ordning från början och man kan

öppna upp det man behöver.

2.5.4 Hillevi Sandén byggnadskonstruktör WSP Byggprojektering

Hillevi har använt Lotus Notes i ett projekt. Dessutom har hon i ett projekt använt en

projektserver. Hon ställer användarvänligt som det främsta kravet på ett

dokumenthanteringssystem. De får ej vara för tidskrävande. I det projekt hon

använde projektserver krävdes att filerna i vissa mappar skulle vara zipade och

ibland vara som plottfiler. Detta var ganska tidskrävande och svårt, att också hålla

reda på vilket filformat det skulle vara i respektive mapp. Hon upplevde även att

ladda upp respektive ladda ner filer var för tidskrävande och att det är något som

måste bli bättre menar hon. Hillevi tycker att Lotus Notes var bättre i avseendet att

ladda filer. Där fanns inte alls de problem som hon upplevde med projektservern.

Men samtidigt fick man lära sig ett nytt system vilket också tar tid.

Hillevi tycker att i frågan om dokumenthanteringssystemen fungerar tillfredställande

är inte projektets storlek avgörande om man tänker använda systemen. Däremot tror

hon att den avgörande faktorn för om man kommer använda ett

dokumenthanteringssystem är kostnaden. Hillevi upplever att

dokumenthanteringssystem är komplicerade jämfört med att använda vanlig e-

postfunktion men menar att det kan vara en vanesak.

För att få dokumenthanteringssystem att fungera krävs disciplin av användarna. Är

man tidspressad är det lätt att använda e-posten menar Hillevi och då förlorar

dokumenthanteringssystemen effekten som ett hjälpmedel.
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Hillevi tror att en fast struktur är bra för att man ska känna igen sig, vilket gör att

systemet blir lättanvänt. Hon tror att de mappar som strukturen består av är så pass

bra att de bör fungera till alla projekt.

2.5.5 Jan Eric Sundquist handläggare/konstruktör WSP Byggprojektering

Jan Eric har arbetat med ett dokumenthanteringssystem, Projektplatsen, men han

känner även till att Byggnet finns. Av de erfarenheter han har är det främsta kravet

på dokumenthanteringssystem att de ska vara lätta att använda och ej för omfattande.

Det Jan Eric menar är att ambitionen ej får vara så stor att systemen blir så komplexa

att de är svåra att använda.

Jan Eric har använt projektplatsen i ett stort projekt och han upplevde systemet som

ett bra hjälpmedel. Han kan inte minnas att något var speciellt dåligt utan han är

väldigt nöjd med systemet. I det projektet tycker han att dokumenthanteringssystemet

var enklare än att använda en vanlig e-postfunktion. En fördel med detta system var

att strukturen bestämdes i samarbete med de inblandade aktörerna. Jan Eric tycker att

kopiering av handlingar fungerade utmärkt, eftersom det fanns en egen mapp i

systemet där man laddade ner nya filer. I mappen fanns distributionslistor klara så att

handlingen kopierades och distribuerades med automatik till rätt person.

För att projekt med dokumenthanteringssystem ska fungera krävs disciplin av

användarna, men om man tar sig tid så är det ett bra hjälpmedel menar Jan Eric. Han

tror att valet av dokumenthanteringssystem i ett projekt i huvudsak beror på nyttan av

systemen men i mindre projekt kan kostnaden vara avgörande. Strukturen på

dokumenthanteringssystem är bra om den är formbar men han tycker att en fast

struktur kan vara bra i avseendet att man får en vis standardisering av systemen.

2.6 Sammanfattning av intervjuerna

De intervjuade har alla någon erfarenhet av dokumenthanteringssystem, mest ifrån

stora projekt där systemen har varit till hjälp. Främsta kravet som de intervjuade
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ställer är att ett dokumenthanteringssystem ska vara användarvänliga. Det vill säga

man ska enkelt kunna få en överblick av innehållet, systemet får ej vara för

omfattande, ej heller för tidskrävande. Många har synpunkter på filhantering. De

tycker att det tar alldeles för lång tid att ladda upp/ner filer. De intervjuade tycker att

det är bra med de system som talar om när det har tillkommit dokument eller när

dokument uppdaterats. För att ett dokumenthanteringssystem ska fungera

tillfredställande krävs stor disciplin från användarna. Om någon börjar använda e-

postfunktionen istället faller vinsten med dokumenthanteringssystem. Beträffande

strukturen på systemen tycker de intervjuade att den ska kunna anpassas efter det

projekt man använder det till. Dock tror de att det kan vara bra med en fast struktur

för att få någon sorts standardisering vilket ger ett igenkännande som gör att

systemen blir mer lättanvända. De tror också att i små projekt kan kostnaden av

dokumenthanteringssystem bli för stor i förhållande till nyttan av systemet.

2.7 Sammanställning av krav

Krav som ställs på dokumenthanteringssystem bygger på regler från kvalitetssystem,

Bygghandlingar 90 samt intervjuer av användarna.

� Användarvänligt

� Ej för omfattande

� Lätt att få överblick över dokumenten

� Ej för tidskrävande

� Snabb upp- respektive nerladdning av filer

� Enkel struktur

� Formbar struktur efter projektens behov

� Kopierings- och distributionsfunktion

� Systemet ska vara lättåtkomligt

� Dokumentförteckning

� Spårbarhet av dokument

� Märkning av dokument

� Godkännande av dokument
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3 Dokumenthanteringssystem

3.1 Byggnet

Byggnet projekthantering är en webbtjänst för bygg- och anläggningsprojekt och ägs

av arkitektkopia. Byggnet uppgraderades hösten 2002 efter klagomål och

önskemål.(Östberg, 2003)

Medlemmar i ett projekt där man använder Byggnet har tillgång till detta via internet.

Snabbheten på programmet beror mest på hur kraftig internetuppkoppling man har.

Informationen i nätet krypteras så att ingen ska kunna avläsa informationen.

Byggnets servrar är placerade i ett bergrum med hög fysisk säkerhet och där backup

ständigt sker. I Byggnet kan projektdeltagarna lägga in och hämta gemensamma

dokument och även titta på dokument. Eftersom alla medlemmar kopplas upp mot

samma server kommer alltid alla arbeta i den senaste versionen av Byggnet.(Östberg,

2003)

När ett nytt projekt startas ger man varje deltagare individuella behörigheter, det vill

säga, olika deltagare har olika rättigheter att öppna dokument. Varje projekt fungerar

som en databas där projektledaren kan ansluta valfritt antal deltagare. (Östberg,

2003)

Byggnet är uppbyggt efter Bygghandlingar 90, vilket medför en tydlig struktur men

inga möjligheter till att anpassa efter specifika projekt. I Byggnet finns också en IT-

plansmall, som är uppbyggd efter Bygghandlingar 90, vilken enkelt kan användas i

projekten. (Östberg, 2003)

En detalj som byggnet har är att man inte behöver öppna mappar för att se om det

finns något dokument där utan det indikeras direkt på varje mapp. (Östberg, 2003)

Exemplet nedan är hämtat från Byggnetdemo.
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Byggnet projekthantering når du genom www.byggnet.se och där efter inloggning.

Efter inloggning är Startsida objekt det första man möter, se figur 1. Där finns

information om vilka projekt man deltar i. Där visas också små röda flaggor för de

projekt som något har hänt i sedan senaste inloggning. Längst ner i menyn till vänster

finns en funktion Egen fillåda. Den fungerar som en egen hårddisk där man kan

spara egna dokument.

Figur 1. Byggnets startsida

Källa: www.byggnet.se

När man har valt vilket projekt man har tänkt att arbeta med är Entrésida för det

projektet det som sedan visas, se figur 2. Här ser man alla förändringar som har skett

sedan senaste inloggning.
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Figur 2. Byggnets entrésida

Källa: www.byggnet.se

I menyn finns funktionen Handlingar och den har tre rubriker. Handlingar Under

arbete, handlingar För godkännande och Gällande handlingar. Funktionen För

godkännande av handling fungerar så att när en handling har godkänts läggs den

automatiskt i mappen Gällande handling. Där kan handlingen inte tas bort utan

endast ersättas med en reviderad handling.

Ett exempel på hur Gällande handlingar kan se ut och hur man letar sig fram i

strukturen för att hitta det man söker ses i figur 3.
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Figur 3. Byggnets sida för gällande handlingar

Källa: www.byggnet.se

Filuppladdning är en viktig funktion i dokumenthanteringssystemet. Tiden för

laddning av filer beror mest på kapaciteten på internetuppkopplingen. Man kan ladda

filer direkt till aktuell handlingsförteckning. Hur filuppladdning går till ses i figur 4.

Här väljer man vilken mapp som

uppladdningen ska ske till.

När man valt mapp är det bara

att trycka på knappen ladda upp

filer.

Sedan väljer man vilken eller

vilka filer man vill ladda upp

från hårddisken.
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Figur 4. Byggnets filuppladning

Källa: www.byggnet.se

Byggnet har en inbyggd viewer som kan läsa upp till 200 olika filformat, se figur 5.

Det går till och med att skriva ut AutoCad-filer. Viewern innehåller några enkla

funktioner, till exempel kan man gå in och markera något felaktigt i en ritning.

Ändringen sparas som en separat fil och går att skicka tillbaka till den som skapade

ritningen.

Figur 5. Byggnets viewer

Källa: www.byggnet.se

Det går alltid komma åt tidigare versioner eller revisioner av handlingar i detta

system, se figur 6. Man kan få fram hur en handling såg ut vid ett speciellt datum och

även få information om vem som har läst, godkänt och reviderat handlingen.

När uppladdningen är klar

ligger filerna direkt i den

mapp man valde och är

rödflaggade. Det betyder att

de inte har öppnats ännu.
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Figur 6. Byggnets historikfunktion

Källa: www.byggnet.se

En enkel adresslista finns också där deltagarna uppdaterar sina egna uppgifter så att

alla har tillgång till aktuell information, se figur 7.

Figur 7. Byggnets adresslista

Källa: www.byggnet.se
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Byggnet har även en inbyggd sökfunktion för att snabbt kunna hitta dokument, se

figur 8. På bilden visas ett exempel med sökning på brand.

Figur 8. Byggnets sökfunktion

Källa: www.byggnet.se

Därefter är det enkelt att gå in och titta vilka handlingar som finns under

sökresultatet av sökningen brand, se figur 9.

Figur 9. Byggnets resultat av sökfunktionen

Källa: www.byggnet.se
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Byggnet har en funktion som heter Fysisk distribution, se figur 10. Har man skrivit

ett avtal med något kopieringsföretag, kan man enkelt välja i handlingsförteckningen

vilka dokument som ska kopieras och vilka som ska få dessa distribuerade till sig.

Figur 10. Byggnets funktion fysisk distribution

Källa: www.byggnet.se

3.1.1 I Byggnet finns följande funktioner:

� Handlingsförteckning som är uppdelad i Handlingar under arbete,

Handlingar för godkännande och Gällande handlingar.

� När funktionen handlingar för godkännande används  läggs handlingen

automatiskt i mappen gällande handling och kan därefter inte tas bort utan

endast ersättas med en reviderad handling.

� Flaggfunktion som talar om att det är ett nytt dokument. Det finns även

möjligheter att koppla denna funktion till vanliga e-posten.

� Anslagstavla

� Adresslista som varje deltagare själv uppdaterar.

� Korrespondens inom projektet.

� Fast struktur. Det finns färdigdöpta mappar där man själv väljer vilka man

vill använda. Det går inte att döpa egna mappar.
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� Historikfunktion. Det går alltid att spåra ett dokument med tid, vem som har

läst och när.

� Sökfunktion för handlingars namn med mera.

� Viewer som är inbyggd i systemet. Den har även några enkla funktioner som

till exempel att man kan markera i en ritning där något är fel och skicka

tillbaka ritningen för åtgärd.

� Utskriftsfunktion via Arkitektkopia

3.1.2 Kostnad för Byggnet

Kostnaden för Byggnet kan variera beroende på kunden menar Lars Östberg. Vissa

kunder vill ha fastpris för att slippa rörlig kostnad. Sedan handlar det om mängden

projekt. För stora kunder tecknas ramavtal.

Generellt kan sägas att ett 100-miljonersprojekt kostar ungefär 5000 kronor per

månad för beställaren. Övriga deltagare såsom arkitekter, konsulter, entreprenörer

med flera betalar endast sin grundabonnemangsavgift på 990 kronor per år. Det

innebär att de kan vara delaktiga i 100 olika Byggnetsprojekt.

För mer prisuppgifter se bilaga 2, där finns även prisuppgifter om övriga tjänster på

Byggnet.

3.2 Lotus Notes

Lotus Notes är en grupprogramvara i grunden men ParaSys AB har skapat en

projektanpassad databas- och kommunikationsprogram som används tillsammans

med programmet Lotus Notes. För att använda sig av Lotus Notes krävs en server.

Generellt har varje deltagare en egen server att arbeta emot, men det går att hyra in

sig på någon annans server.

Lotus Notes fungerar så att systemet ser till att informationen är lika på de anslutna

servarna. Systemet uppdaterar ändringar i dokument med ett förutbestämt

tidsintervall till alla anslutna servrar. Men det är bara förändringen som skickas
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mellan servrarna, vilket gör att kommunikationen är snabb även om databaserna är

stora. Upp- och nerladdning av filer sker direkt till den egna servern, vilket också ger

en snabb kommunikation.

I Lotus Notes finns ingen fast struktur utan den anpassas efter varje projekt. Därför

krävs en väl utarbetad IT-plan och att den efterlevs.

Exemplet nedan är taget från projektet Nokia Home Communications

På sidan efter inloggning i Lotus Notes väljer man det projekt som man vill arbeta

med eller någon annan funktion, se figur 11.

Figur 11. Sidan efter inloggning i Lotus Notes

Källa: Lotus Notes, Nokia Home Communication
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Figur 12. Startsida i Lotus Notes

Källa: Lotus Notes, Nokia Home Communication

På startsidan i Lotus Notes finns det till vänster en menyrad som kallas

vägvisare, se figur 12. Vägvisaren är anpassningsbar efter varje projekt och i

detta projekt har nitton huvudrubriker med underrubriker valts. Högst upp i

bilden finns knappraden med ett antal olika funktioner.

Systemet uppdaterar dokumentlistan automatiskt. Med vägvisaren till vänster väljer

man kategori som man vill titta på sedan är det bara att gå nedåt i vyn tills man hittar

vad man söker.

När man går in på en huvudrubrik i vägvisaren får man upp en ny vy. Där finns

information om vilka dokument som finns där och man kan även fortsätta nedåt i

strukturen. Den röda stjärnan framför ett dokument talar om att det är nytt och att

man inte tittat på det, se figur 13.
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Figur 13. Lotus Notes bygghandlingsvyn

Källa: Lotus Notes, Nokia Home Communication

För att ladda upp filer måste man ställa sig i den vy som man vill att den upp laddade

filen ska hamna i. I knappraden ovanför vyn finns en knapp märkt Registrera fil som

man använder sig av för att ladda upp filen. Knappen Registrera fil kan man se i

figur 12. När man trycker på knappen kommer ett tomt registringsformulär upp som

ska fyllas i med data, se figur 14. I registringsformuläret finns tre rubriker.

Huvudrubriken fylls i automatiskt med den rubrik vars vy man stod i när man tog

kommandot Registrera fil. I formuläret kryssar man även i vilka som ska få tillgång

till filen. För att till slut bifoga den fil man tänkt ladda upp använder man knappen

Bifoga fil i registeringsformuläret. När man ska bifoga filen måste filen ligga i en

speciell utkatalog, så den kan alltså inte ligga varsomhelst på hårddisken.
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Figur 14. Lotus Notes registreringskort

Källa: Lotus Notes, Nokia Home Communication
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Under rubriken Övrigt i vägvisaren kan man hitta historik på ett dokument, se figur

15. Där finns bland annat information om vilken version det är, när handlingen

godkänts och vilka som mottagit.

Figur 15. Lotus Notes vyn övrigt där visas historik

Källa: Lotus Notes, Nokia Home Communication
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I projektet som exemplet är tagit ifrån är IT-planen konstruerad så att plottbeställning

av filer endast kan ske ifrån vägvisarens menyer Detaljprojektering,

Förfrågningsunderlag och Bygghandlingar, se figur 16. När man går in på någon

av dessa vyer är det bara att bocka för det dokument som man vill skicka för

plottning. Sedan trycker man på knappen Beställ plottning/kopiering.

Figur 16. Bygghandlingar där man bockar för fil som ska plottas

Källa: Lotus Notes, Nokia Home Communication
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En rekvisition skapas och den måste fyllas i på rubrikerna Beställningen avser,

Ansvarig och Önskas klar, se figur 17. Sedan sparas och skickas rekvisition.

Figur 17. Lotus Notes uppgifter för rekvisition

Källa: Lotus Notes, Nokia Home Communication
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Systemet har även en sökfunktion där man skriver in ett ord och söker efter

dokument som innehåller det ordet, se figur 18. I exemplet söker man på ordet brand.

Figur 18. Lotus Notes sökfuntion

Källa: Lotus Notes, Nokia Home Communication

3.2.1 I Lotus Notes finns följande funktioner:

� Varje medlem ser endast de vyer i vägvisaren som de har behörighet

till.

� Automatisk handlingsförteckning.

� Ett dokument kan inte hamna i vyn Bygghandlingar utan att den är

godkänd.

� En röd stjärna markerar om det är ett nytt dokument.

� Historikfunktion där det bland annat finns information om vilken

version det är, när handlingen godkänts och vilka som mottagit.

� Sökfunktion för att hitta dokument.
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� Utskriftsfunktion genom avtal med någon kopiering och

distributions aktör.

� Anpassningsbar struktur efter projektets behov.

3.2.2 Kostnad för Lotus Notes

Enligt Thorsten Eriksson ParaSys Consulting AB är kostnaden för Lotus

Notes uppdelad på följande vis.

De som har Lotus Notes grupprogramvara:

� Startavgift 2200kr

� Konfiguration/uppkoppling 3500kr

De som ej har Lotus Notes grupprogramvara:

� Startavgift 2200kr

� Konfiguration/uppkoppling 3500kr

� Hyra av Lotus Notes samt plats på server 350kr/mån
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4 Resultat

4.1 Inventering av marknaden

Inventering av marknaden gav resultatet att det fanns sex stycken

dokumenthanteringssystem att tillgå. Dessa är:

� Projektplatsen.se

� HC 2000

� Projektstruktur

� Dokumentpool

� Byggnet

� Lotus Notes

Systemens funktioner varierar från att vara en mötesplats på internet, där man har

tillgång till en plats på en server utan någon större struktur och där man kan utbyta

filer, till att vara av mer komplex natur.

Rapporten är därför inriktad på två dokumenthanteringssystem Byggnet och Lotus

Notes som har betydligt mer utvecklande funktioner. De sex

dokumenthanteringssystemen som inventeringen gav är tillgängliga för vilket företag

som helst. Det finns dokumenthanteringssystem som vissa företag har byggt upp

själva och där man måste bli inbjuden i ett projekt för att få tillgång till dem. Dessa

system behandlas ej i denna rapport.

4.2 Krav på dokumenthanteringssystem

För att få fram användarkraven som ställs på ett dokumenthanteringssystem har

intervjuer gjorts med erfarna projektledare och projektörer. Förutom dessa krav från

användarna finns krav på att systemen följer branschens rekommendationer på

strukturen enligt Bygghandlingar 90. De flesta aktörer som använder eller har tänkt
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att använda dokumenthanteringssystem är kvalitetscertifierade. Därför ska systemen

även uppfylla krav på dokumenthantering enligt ISO 9000.

Här nedan är en sammanställning av alla krav som ställs på

dokumenthanteringssystem:

� Användarvänligt

� Ej för omfattande

� Lätt att få överblick över dokumenten

� Ej för tidskrävande

� Snabb upp- respektive nerladdning av filer

� Enkel struktur

� Formbar struktur efter projektens behov

� Kopierings- och distributionfunktion

� Systemet ska vara lättåtkomligt

� Dokumentförteckning

� Spårbarhet av dokument

� Märkning av dokument

� Godkännande av dokument

4.3 Dokumenthanteringssystemen

För att redovisa om dokumenthanteringssystemen uppfyller kraven och ge en

jämförelse mellan systemen har en sammanställning gjorts i tabell nedan.
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Tabell 1. Redovisning av Byggnet och Lotus Notes

Krav Byggnet Lotus Notes

Användarvänligt Det är relativt användarvänligt. Det

finns en mycket tydlig meny, vilket

gör att det blir lättmanövrerat.

Relativt lättmanövrerat. Vägvisaren

är tydlig och bra.

Ej för omfattande Systemet är väldigt omfattande. Systemet är väldigt omfattande.

Lätt att få överblick av

dokumenten

Man får en ganska bra överblick av

dokumenten. Framför allt med hjälp

av att mapparna indikeras om det

finns något dokument i dem.

För att få en överblick av

dokumenten krävs en välutvecklad

IT-plan så att man vet vad som döljer

sig under varje rubrik i vägvisaren.

Ej för tidskrävande Tidskrävande i början innan man

blir van.

Tidskrävande i början innan man blir

van.

Snabb upp- respektive

nerladdning av filer

Fungerar tillfredställande.

Avgörandet för laddning av filer är

snabbheten på

internetuppkopplingen.

Snabbheten på laddning av filer

fungerar bra men tidskrävande

registrering av filer.

Enkel struktur Bra strukturuppbyggnad för att likna

Microsofts utforskaren.

Strukturen kräver att man är påläst

om vad som står i IT-planen, men om

man kan det är strukturen okej.

Formbar struktur efter

projektens behov

Det är en fast struktur med

färdigdöpta mappar som inte jämt

tillgodoser projektens behov.

Strukturen går att anpassa efter varje

projekt.

Kopierings- och

distributionsfunktion

Den är tydlig och bra i systemet. Den fungerar bra och den är tydlig.

Systemen ska vara

lättåtkomligt

Systemet är lättåtkomligt efter som

det är en webbtjänst.

Systemet är ej lättåtkomligt eftersom

det krävs en server och installation av

Lotus Notes.

Dokumentförteckning Dokumentförteckning uppdateras

automatiskt.

Dokumentförteckningen uppdateras

automatiskt.

Spårbarhet av dokument Det går bra att spåra ett dokument i

systemet framför allt med hjälp av

sökfunktionen.

Det går att spåra ett dokument under

vyn övrigt.

Märkning av dokument Det finns historik där man ser vilken

version av dokumentet det är.

I varje vy där man tittar på dokument

visas det vilken version av

dokumentet det är.

Godkännande av

dokument

När ett dokument är godkänt som

gällande handling kan det inte

raderas utan bara ges i ny version.

Ett dokument kan inte hamna i vyn

bygghandlingar utan att den är

godkänd.

Kostnad Stor startkostnad. Blir man inbjuden

i ett projekt kostar det 82 kr/mån.

Minimikostnad är 5700 kronor.
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Båda systemen uppfyller de flesta kraven förutom kravet ej för omfattande. Lotus

Notes uppfyller inte heller kravet på lättåtkomligt.

4.4 Slutsats

Det finns inte så många dokumenthanteringssystem på markanden idag, men de som

finns är väldigt olika varandra, beträffande omfattningen. En del är väldigt komplexa

system som Byggnet och Lotus Notes, medan andra är mer en plats på en server där

utbyte av filer sker. Det är därför viktigt när man drar igång ett projekt att man enas

om vilket behov man har. Ibland kan enkla system med fördel användas på grund av

att de är enkla att förstå och att de inte heller är speciellt tidskrävande. Det är viktigt

att komma ihåg att ett dokumenthanteringssystem ska vara ett hjälpmedel och inte

tvärtom. Det är därför i stora projekt som de mer komplexa systemen behövs för att

inte behöva sitta och sortera handlingar förhand. En klar fördel med de lite mer

komplexa systemen är att de uppfyller kraven som kvalitetssäkringssystem ställer.

När man tittar på om Byggnet och Lotus Notes uppfyller kraven kan man säga att de

gör det förutom vad gäller kravet på att de ej ska vara för omfattande. Det kravet går

nog inte att uppfylla för något komplext system. Men detta ska jämföras med att sitta

och sortera handlingar förhand och inte ha tillgång till något system som själv håller

reda på dokumenten. Lotus Notes uppfyller inte heller kravet på tillgänglighet, men

det gäller endast första gången man ska använda sig av Lotus Notes. Sedan har man

ju programvaran och eventuellt en server eller om man istället väljer att hyra in sig

på en server.

För att användarna ska känna att ett komplext dokumenthanteringssystem är ett

hjälpmedel krävs en hel del tid i början och disciplin. Det gäller att man har en väl

utarbetad IT-plan. För att kunna använda systemen snabbt och smidigt krävs

igenkännande. Detta gör att en relativt fast struktur på systemen är bra eftersom man

då lär sig systemen snabbare. Därför är rekommendationen att använda Byggnet.

En svaghet som Lotus Notes har är att det kan vara svårt att inse under vilken rubrik i

vägvisaren man ska hitta det man söker. Det kräver att man hela tiden läser vad som
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står i IT-plan för att förstå hur det är uppbyggt. Men Lotus Notes är dock ett

fullvärdigt system och är funktionellt lika bra som Byggnet. Ytterligare än svaghet

för Lotus Notes är kostnaden. Det kan tyckas dyrt för en aktör som kanske endast ska

titta på färdiga dokument att få en kostnad på minst 5700 kronor.
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5 Diskussion

För att kunna dra någon bra slutsats krävs att författaren själv har mer erfarenhet av

att arbeta i projekt. Dessutom krävs, för att kunna ge en bra rekommendation, att alla

system på marknaden skulle analyseras. I den här rapporten analyseras bara två

komplexa system. Man bör även analysera om en plats på en server, där utbyte av

filer sker, är ett alternativ till dessa mer utvecklade system.

För att få fram säkrare och fler krav från användarna bör alla aktörer i ett projekt

intervjuas. Detta skulle ge en bättre bild eftersom varje enskild aktör oftast bara ser

ur sitt eget perspektiv.

Rapporten är framtagen hos WSP Management som oftast är projektledare i ett

projekt. Detta medför att de har tillgång till alla handlingar i ett projekt och det är

kanske därför de som har den största nyttan av ett dokumenthanteringssystem. Andra

aktörer som bara har handlingar på sin specifika del av projektet, upplever inte att det

är så många handlingar att det finns behov av ett dokumenthanteringssystem för att

hålla reda på dem. Men tid är pengar och det medför att om man kan spara tid för att

hålla reda på dokument och framför allt vilket handling som är gällande blir hela

projektet billigare.

Rekommendationen att Byggnet är lämpligt att använda säger inte att Lotus Notes är

dåligt, utan det är ett väl fungerande system. Men det är lättare att ta till sig Byggnet

på grund av att dess struktur är densamma i varje projekt, vilket gör att man lär sig

systemet snabbare. Kostnaden talar också till Byggnets fördel. Det kostar endast 82

kronor per månad att bli inbjuden till ett projekt som körs i Byggnet. Jämförbart med

Lotus Notes där minimikostnaden är 5700 kronor.

Lotus Notes bör användas i stora projekt där minimikostnaden inte får stor effekt. En

fördel med Lotus Notes är att programmet arbetar snabbt även om det är stora

mängder dokument som ska hanteras.
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5.1.1 Framtiden

Dokumenthanteringssystem inom byggbranschen är ganska nytt men det har kommit

för att stanna. Med tiden kommer systemen att utvecklas mer och blir då ännu mer

komplexa. Men efter några år kommer medlemmar i ett projekt att se detta som en

naturlig företeelse. För idag finns ett visst motstånd till införandet av

dokumenthanteringssystem på grund av att en del aktörer inte ser den totala nyttan

med systemen.
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Bilaga 1 Intervjufrågor

Namn:_________________________ Befattning:________________

Företag:________________________ Datum:___________________

FRÅGOR

Vilka dokumenthanteringssystem känner du till och vilka har du egna erfarenheter

ifrån?

Vilket är det främsta kravet du ställer på ett dokumenthanteringssystem? Utveckla

flera krav som tycker är viktiga.

Beskriv vad du upplever som dåligt respektive skulle kunna vara bättre på det/de

system som du har använt.

Om du har egna erfarenheter från dokumenthanteringssystem förklara hur mycket du

har använt dem och vilka system.

Är det någon skillnad på projektens storlek för vilket system man ska använda?

Upplever du att konstruerade system är svåra att använda istället för ett vanligt e-post

program?

Om hanteringen av dokument inte fungerar tillfredsställande i ett projekt vad tror du

att det beror på?  Förklara.

Vilket system tycker du passar bäst till projektledning och projektering?

Vilket/vilka tror du skulle passa för hela förloppet alltså ända till förvaltning?

Tycker du att de system du har använt följer Bygghandlingar 90. Förklara är det bra

eller dåligt.
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Hur tycker du strukturen på ett dokumenthanteringssystem ska vara, fast eller

formbar efter projektet
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Bilaga 2 Prislista Byggnet


