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1. ADMINISTRATOR

For å være administrator i ITBASE Prosjektweb må man være medlem av 
brukergruppen Prosjektadministrator eller Domeneadministrator.
             
- Prosjektadministrator har full kontroll over prosjektet, og er en typisk 
rolle for prosjektleder.
        
- Domenadministrator har full tilgang til alle prosjekter, og er en typisk rolle 
for en utvalgt person i bedriften som har hovedansvar for alle prosjektwebene. 

Administratoren har full tilgang til alle mapper og funksjoner, og får frem tre 
ekstra menyvalg nederst i menyen til venstre.
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2. ETABLERING AV NYTT PROSJEKT

Du høyreklikker på mapper for å få opp valg for å legge til eller fjerne mapper; 
les kapittel 3 i “Brukerveiledningen For Prosjektdeltakere” for mer informasjon.
 
Viktig informasjon når du strukturerer mappene: 

- Benytt mappetype Normal for mapper som inneholder undermapper.
- Benytt mappetype Listemappe for mapper som filene skal ligge i.
- Benytt mappetype Bildegalleri for mapper du vil legge bilder i. Denne kan    
  også benyttes til PDF-filer - da vises PDF-thumbnails.

Du kan aktivitere eller deaktivere mapper underveis i prosjektet for å begrense 
antall synlige mapper.  Det er kun administratorer som ser deaktiverte mapper. 

2.1 MAPPESTRUKTUR

Det første du gjør som administrator i ITBASE 
Prosjektweb er å klargjøre systemet til bruk. 

Alle prosjekter tar utgangspunkt i en 
prosjektmal som må tilpasses til prosjektet. 
Prosjektmalen er enten en kopi av et 
eksisterende prosjekt eller systemets 
prosjektmal. 

Du tilpasser mappestrukturen til prosjektet, 

setter tilgangskontroll, oppretter brukergrupper og legger inn brukere. 



2.2 BRUKERGRUPPER OG TILGANGSKONTROLL

Brukergrupper benyttes for å gruppere 
prosjektdeltakere som skal ha samme 
rettighet i systemet. Gode eksempler er 
PL, ARK, RIB, RIE og RIV. 

Brukergrupper som er markert med rød 
farge er faste grupper og kan ikke 
endres. 
 
Brukergrupper utgjør en sentral del av 
tilgangskontrollen i ITBASE 
Prosjektweb. 
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Dialogen for Tilgangskontroll viser 
haker for lese- og skriverettighet. 
Leserettighet betyr at man kan se 
innholdet i mappen, mens skriverettighet 
betyr at man kan endre innholdet i 
mappen.

Høyreklikk på en brukergruppe og velg Tilgangskontroll for å bestemme 
hvilke mapper de skal ha tilgang til: 

Mappestrukturen vises i dialogen på en 
oversiktlig måte, og det er enkelt å gjøre 
endringer.



2.3 BRUKERE

Du må registrere alle prosjektdeltakere 
som skal ha tilgang til prosjektet. Klikk 
på knappen Legg til ny bruker øverst 
i skjermbildet for å legge inn nye 
brukere. 

Den nye brukeren vil få samme 
passord som brukernavnet. Brukeren 
blir bedt om å endre passordet første 
gang han logger inn. Merk at du får 
opp menyvalg hvis du høyreklikker på 
en bruker.
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Hver bruker må knyttes opp mot en eller flere brukergrupper for å få tilgang 
til prosjektet. Ved å trykke på Vis gruppetilhørighet kan du se hvilke 
brukergrupper brukerene er medlem av. Du melder brukere inn/ut av bruker-
grupper ved å klikke i aktuell rute.



3. HVORDAN STARTE NYE PROSJEKTER

Prosjektlisten viser prosjekter under ditt 
domene. Det er er enkelt å opprette nye pro-
sjekter- gjerne med likt utseende og struktur 
som det du allerede jobber på. Trykk på Nytt 
prosjekt for å opprette et nytt prosjekt.

Ved å velge Kopier eksisterende prosjekt 
kan du lage en kopi av et eksisterende 
prosjekt. Husk å huke av for at du skal kopiere 
mappestruktur, brukergrupper og 
tilgangskontroll. 

 

5

Du får et identisk prosjekt hvor det gjenstår minimalt med arbeid før du er i 
gang. I det nye prosjektet kan du gjenbruke prosjektdeltakere som deltar i 
eksisterende prosjekter.
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Høyreklikk på prosjektnavnet, og velg 
Egenskaper for å endre innstillingene for 
et eksisterende prosjekt.

4. ANBUD

ITBASE kan benyttes til å gi anbydere tilgang til 
anbudsdokumenter, uten at de får tilgang til resten av 
prosjektet. Dette kan organiseres som en egen 
prosjektweb eller en egen hovedmappe i hvert prosjekt. 

I dette eksempelet skal vi lage en anbudskonkurranse 
for E01 totalentreprise som en hovedmappe i et 
prosjekt. Først opprettes mappestrukturen med 
tilhørende anbudsdokumenter. 

Deretter oppretter du en egen brukergruppe i menypunktet Brukergrupper 
med de valgene som er gjort i illustrasjonen under:

Neste steg er å sette leserettighet til de mappene som tilhører anbudet. 
Valgene for dette finner du ved å høyreklikke på den nye brukergruppen og 
velge Tilgangskontroll.

Det siste steget er å lage en ny bruker i menypunktet Brukere. Denne 
brukeren skal benyttes av alle anbydere slik at du slipper å legge inn mange 
brukere. BrukerID er valgfri, men vi anbefaler å benytte BrukerID E01 i dette 
tilfelle. 
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• Velg ditt eget firma som firma.
• Meld brukeren (E01) inn i tilhørende anbudsgruppe (E01 totalentreprise).
• Lås passord – må være avhuket under arkfanen avansert: 

Test så løsningen ved å logge deg inn som anbudsbrukeren. Til slutt sender du 
ut webadresse og tilgang til anbyderene.

www.domene.com/prosjektnavn
BrukerID: E01 
Passord: E01

Husk:


