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1. BEMANNINGSLISTE
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For alle Byggekortlesere blir det etablert en egen webside hvor du får tilgang 
til bemanningslisten. Infotech AS sørger for å sende deg webadresse og gi 
deg tilgang. 

Det er også mulig å se bemanningslisten på mobiltelefonen. Ta kontakt med 
oss i Infotech AS for webadresse for dette.

Etter innlogging trykker du på menypunktet Bemanningsliste for å få opp 
liste over passeringer og antall personer på byggeplassen:

Betyr at bruker har registrert seg med RFID og at vi dermed har fått 
korrekt informasjon om bruker direkte fra byggekortet.

Betyr at det er registrert data manuelt om bruker.

Betyr at bruker har registrert seg med magnetstripe som ikke 
inneholder informasjon om navn, kortets utløpsdato o.l, og at denne 
informasjonen heller ikke finnes i databasen. Du må da legge inn navn 
og annen informasjon om brukeren manuelt. Registrering av data gjøres 
enkelt ved å trykke på ikonet.

Ved å trykke på  kan man få mer informasjon om bedriften med link til 
Brønnøysundregisteret. Her kan du også oppdatere bedriftsinformasjon fra 
Brønnøysund ved f. eks. navneskifte.

Du kan velge mellom å gruppere passeringene pr firma eller å sortere dem 
alfabetisk. Den siste kolonnen i listen viser ikon for å redigere informasjon om 
innehaver av kortet. Dette ikonet kan ha 3 farger:
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Ved å trykke på ikonet får du opp følgende skjermbilde for å registrere data 
fra byggekortet. Du legger inn data om kortet og brukeren og lagrer deretter 
informasjonen:

Øverst i høyre hjørne i bemanningsrapporten rapporten finner du ni ikoner:

Oppdater rapport (kap. 2)

Administrasjon/Innstillinger (kap. 9)
Registrer passering manuelt (kap. 8)
Exporter til Excel (kap. 7)
Skriv ut (kap. 6).

Historikk (kap. 4)
Timelister (kap. 3)

Varslingslampe

Liste over kurs/sertifikater (kap. 5)

Det er ikke nødvendig med forhåndsregistering av byggekort. All registering 
av persondata gjøres på web etter at kort er brukt første gang. Hvis kortet 
er utstyrt med såkalt standard bransjekoding med RFID vil all persondata 
leses fra kortet og ingen registering av data er nødvendig.
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Ved å trykke på  kan man for en valgt tidsperiode få ut når hver person 
har kommet og gått fra byggeplassen hver dag, og da selvfølgelig hvor mange 
timer de har jobbet mellom disse tidspunktene. 

3. TIMELISTER

2. OPPDATER RAPPORT

Passeringer vil oppdateres automatisk på websiden hvert 5. minutt. Trykk på 
 for å tvinge frem en oppdatering.
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4. HISTORIKK

På  siden kan du velge mellom følgende visninger:

• Oversikt over alle som er på byggeplassen nå.
• Oversikt over alle som har vært på byggeplassen i dag.
• Oversikt over alle som har vært på byggeplassen.

Du kan velge å få ut historikk fra en valgt periode ved å bruke kalenderen på 
siden.

Timelistene kan eksporteres til et Excel-regneark hvor det ligger litt mer 
informasjon, blant annet fratrekk av lunsjtid, hvor mange timer av 
arbeidstiden som er overtid og lignende.

Timene blir oppsummert for hver person og hvert firma over hele 
perioden.

I tillegg kan du velge å se enkeltpasseringer på timelistene. Timene blir da 
summert for hver passering:  
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6. SKRIV UT

Ved å trykke på  får du skrive ut bemanningsliste eller timeliste slik den 
vises på skjermen.

Du får deretter opp alle kursene/sertifikatene som en liste under navnet:

5. LISTE OVER KURS/SERTIFIKATER

Du kan trykke på  for å legge til informasjon om sertifikater og 
sertifiseringer for hver bruker. Du velger hvilken bruker det gjelder og fyller inn 
informasjonen om kurset/sertifikatet. Du lagrer deretter informasjonen:
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9. ADMINISTRASJON/INNSTILLINGER

Ved å trykke på  får du muligheten til å redigere ulike innstillinger for 
rapportene og Byggekortleseren. Du kan her få oversikt over Registrering 
av kort, Rapportlayout, Besøkskort, Timelister, Underleverandører, 
Varsling og Sertifikater/kurs/info.

Dette valget er kun tilgjengelig for brukere som er byggekortadministrator.

Med administrasjonsrettigheter kan du huke av Byggekort administrator som 
du finner under Egenskaper - Avansert for brukeren. Dette valget finner du 
ved å dobbeltklikke på den aktuelle brukeren under menyvalget Brukere.

8. REGISTRER PASSERING MANUELT

Ved å trykke på  kan du manuelt legge til inn- og utpasseringer. Har en 
bruker glemt byggekortet kan også prosjektleder registrere kortet inn og ut på
bestemte tidspunkt.

7. EKSPORTER TIL EXCEL

Ved å trykke på  får du eksportert det du har på skjermen til et 
Excel-regneark. Dette fungerer for bemanningslisten, timelisten og de 
historiske data:
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9.1 REGISTRERING AV KORT

Her får du oversikt over byggekort som må registreres manuelt og kort som 
er gått ut på dato. Har du i tillegg adgangskontroll får du her opp kort som er 
nektet adgang til byggeplassen. 

Brukere som skal ha tilgang til å se bemanningslisten uten 
administrasjonsrettigheter må være medlem av gruppen Byggekort.

Med administrasjonsrettigheter får du får også tilgang til 
administrasjonsinnstillingene ved å klikke deg inn på Grupper og så huke av 
for prosjektadministrator:
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9.2 RAPPORTLAYOUT

Under Rapportlayout kan du bestemme selv hvilken informasjon som skal 
vises i rapporten:
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9.4 TIMELISTER

Du kan sette avrundingsregler for tidspunktene personene registerer seg inn 
og ut. Hvis du f.eks. velger “Nærmeste kvarter”, og personer registrerer seg 
inn på byggeplassen kl. 06:55, vil timelisten benytte 07:00 når den beregner 
antall arbeidstimer.

Det er også mulighet for å sette lengden på en normal arbeidsdag (dette blir 
brukt for å beregne overtid i Excel-regnearket) og lengden på lunsjen (som 
blir brukt for å beregne arbeidstid i Excel-regnearket).

9.3 BESØKSKORT

Besøkskort viser hvordan besøkskort vil bli vist på rapporten. Du kan velge 
om besøkskortene skal vises under “besøkende” eller et bestemt firma. 

Besøkskort bestilles fra Infotech AS. Disse kan du gi til besøkende som ikke 
har byggekort eller ansatte som har glemt eller mistet byggekortet sitt.

For å se på eller endre informasjonen som er koblet til et besøkskort skriver 
du inn nummeret på besøkskortet og trykker på Rediger.

Ved å huke av Alias kan du dessuten registrere et besøkskort som om det 
var et vanlig byggekort; for eksempel hvis en bruker mister byggekortet sitt 
og venter på nytt.
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9.5 VARSLING

Du kan angi om noen skal varsles på SMS og/eller e-post ved følgende 
tilfeller:

1) Varsling ved registrering av ukjente kort.
2) Varsling ved passering av kort fra angitte firma.
3) Varsling første gang en ny person er på byggeplassen.
4) Varsling når kort blir nektet adgang (bare tilgjengelig når man har    
    adgangskontroll).
5) Varsling når kort passerer utenom angitt tidsperiode.

9.6 UNDERLEVERANDØRER

Her kan du angi om noen firmaer er underleverandører av andre. Du kan 
maksimalt ha fire nivåer av underleverandører. Alle timene fra 
underleverandørene blir da summert på hovedleverandøren på timelistene.
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9.7 ADGANGSKONTROLL

Listen viser personer og firma som har adgang til byggeplassen. For å redigere 
adgangslisten kan man ta bort kryss og trykke på oppdater. 
Listen over personer med adgang vil da bli sendt til byggekortleserene.

Du kan også gi tilgang ved å trykke på Gi tilgang linken i listen Kort nektet 
adgang under Registrering av kort.

For å legge til personer eller firma legger du inn nummer og trykker på Gi 
tilgang. 
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Det kan ta inntil ett minutt fra du drar kortet på Byggekortleseren til 
registreringen vises i rapporten. Dersom registreringen ikke vises etter å 
ha trykket på  etter 2 minutter kan du prøve å resette Byggekortleseren. 
Det gjør du ved å trekke ut stikkontakten, og sette den inn igjen etter noen 
sekunder.
 
Ta kontakt med Infotech AS dersom dette heller ikke hjelper.

10. FEILSØKING

Varsellampe:

Hvis det har gått over en time siden systemet sist hadde kontakt med 
kortleseren lyser  varslingslampen rødt øverst på nettsiden, og du må 
muligens restarte kortleseren manuelt. Du klikker da på ikonet og får opp 
følgende vindu som viser hvilken kortleser som bør restartes:
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11. INSTALLASJON/MONTERING

Montering av standard Byggekortleser:

Byggekortleseren vil bli sendt til dere med bedriftspakke og er klar til 
montering. Den må monteres under tak, beskyttet mot nedbør og ekstreme 
temperaturer. Dersom du har bestilt Byggekortleser med GPRS trenger du 
bare å skru fast leseren til veggen og plugge i den medfølgende strøm-
adapteren. Dersom du har bestilt Byggekortleser uten GPRS må du i tillegg 
trekke en nettverkskabel til leseren og plugge denne inn ved siden av strøm-
pluggen. 

Montering av Byggekortleser med adgangskontroll: 

Hovedboksen monteres på innsiden av dør som krever adgangskontroll. Før 
denne monteres på veggen må ledningen for relé kobles til. Relétilkoblingen 
fungerer som en bryter som slås på noen sekunder når gyldig kort 
registreres. Releene kan håndtere inntil 24V/1A. Den andre boksen monteres 
på utsiden av døren og kobles til med 1m kabel som følger med. Når dette 
er montert kan strøm kobles til hovedboksen på innsiden. Systemet skal 
nå være klart til bruk. Via websiden kan man gi tilgang til kort som skal ha 
adgang til byggeplassen.

DØR: Byggekortleser montert på dør med elektrisk sluttstykke. Døren åpnes kun for kort 
som er lagt inn i systemet.  



Ta gjerne kontakt med Infotech AS hvis du har spørsmål eller ønsker til 
forbedringer.

12. KONTAKTINFORMASJON

Infotech AS                                                                  
Kanalveien 105A                                                  
5068 Bergen

55 27 00 30                                                                  
post@infotech.no                                            

www.byggekortleser.no
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www.itbase.no



Reduser byggekostnadene 
med ITBASE Prosjektweb
ITBASE Prosjektweb samler alle dokumenter tilknyttet et 
byggeprosjekt i en felles portal på Internett (webhotell).

Systemet inneholder en rekke nyttige funksjoner som opplasting av 
tegninger, revisjonshåndtering, tilgangskontroll og e-post- 
rapporter.

KOSTNADSKUTT - SPAR TID OG KOPIERINGSKOSTNADER

Systemet er webbasert. Dette betyr at alle dokumenter, tegninger og 
tilbudsdokumenter blir gjort tilgjenglig på webhotellet. Nye tegninger og 
revisjoner kan skrives ut on-site og med det samme. Besparelsene på kopiering, 
distribusjon og tidsbruk er med andre ord store.

Kutt kopieringskostnader: 

1) Gi anbydere tilgang til anbudstegninger direkte på webhotellet. 
2) Bruk av plotter på byggeplass.



Suksessen til ITBASE Prosjektweb henger sammen med fornøyde kunder. 
Tilbakemeldingene er at dette systemet er noe alle klarer å bruke, uavhengig 
av IT-erfaring.

Vi har utviklet et program som har alle de nødvendige funksjonene, samtidig 
som det er lett å bruke for alle. Systemet er bygget opp etter kjent 
mappestruktur.

Dette innebærer at en bruker som klarer å navigere i f.eks. Windows, ikke vil 
ha problemer med å lære seg ITBASE Prosjektweb.

BRUKERVENNLIG - ALLE KAN DELTA

“MESTRER MAN HØYRE MUSEKLIKK ER MAN I MÅL”

 www.itbase.no

NOEN REFERANSER:



                                                       
Infotech AS                                                                  
Kanalveien 105A                                                  
5068 Bergen

55 27 00 30                                                                  
post@infotech.no                                            
www.infotech.no


