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Åben dokument – check out
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Lukke dokument – check in
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Lukke dokument – check in 

(new vers.)
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Lukke dokument – Free
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Lukke dokument – Cancel
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Hvad er det jeg ser?
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Hvad er det jeg ser?

Alt hvad der vises I PW Explorer er resultatet af en eller flere søgninger.

Alt hvad der vises I søgningerne er “metadata”.

Metadata?

Det har jeg hørt om, men hvad er det nu det er?

• Ekstra information man tilføjer til dokumentet. En slags nøgleord der fortæller mere om 
dokumentet. Ligesom de billeder der lægges ind på computeren har information om: hvor
de er taget, hvilken lukkehastighed, hvilket kamera osv. Eller den musik der lægges ind har
informationer om: kunstner, komponist, track nummer, spilletid osv.

• Søgbare.

• Sorterbare.

• Kan udtrækkes til alle mulige lister (Excel).
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Søgning

4 muligheder for søgning:

• Fri Metadata søgning

• Search Builder

• Search Form

• Fritekst søgning
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Søgning

• Indtast hvad du vil søge efter.

• Der søges I den folder du var placeret I og alle underfoldere.

• Der søges efter det indtastede I alle metadata felter.

• Resultatet vises I dokumetvinduet, eller der vises:

11

Fri Metadata søgning



Søgning

• Kan gemmes

• Avanceret søgekriterier (lidt dastabase agtigt).

• Måske målrettet Superbruger/administratorer. 
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Search Builder



Søgning
Search Builder
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Søgning

• Kan gemmes

• Medium avanceret søgekriterier (drop down menuer).

• Målrettet “almindelige” brugere. 
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Search Form



Søgning
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Search Form



Søgning
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Search Form



Søgning
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Search Form



Søgning
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Search Form



Søgning

19

Search Form - Fritekst



Personlige mapper
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• Kan benyttes til at holde link til foldere og dokumenter.



Personlige mapper
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• Aktiveres gennem Tools->Options...

• Og… ja man kan også slå til at man kan se, og 

redigere andre brugers personlige foldere.



Personlige mapper
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• Opret mappe under Personal Folders

• Drag and drop dokumenter / foldere til mappen.



Personlige mapper
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• Pas på når linket skal fjernes igen.

Fjerner Dokumentet, Hvis man har rettighed til det.

Fjerner linket (Samme funktion er i ”Delete” tasten).



Versionering
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• Man kan gemme gamle versioner af et dokument.

• Disse kan gøres til gældende version igen.

Redigerbar

Read-Only

Read-Only

Read-Only

Gældende 

version

Gl. version

Gl. version

Gl. version



Versionering
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• Ny version af det gældende dokument.

• Højre-klik på dokumentet, New->Version

• Tast versionsnummer i feltet: Version



Versionering
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• Se alle versioner i oversigten

• Tools->Options….

• Show all versions



Versionering
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• Gør gammel version til gældende.

• Højre-klik på dokumentet, New->Version

Tryk på: Edit

Vælg version og

tryk på: Change 



Views og lister
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• Et ”view” definerer hvilke informationer man ser.

• Højre-klik på kolonneoverskriften og vælg ”Choose Columns” (kræver skriverettighed til folderen).

Basic Columns:

De informationer der vises på 

General fanen i ”Properties”

Folder Columns:

De informationer der vises under 

Folder Properties, nederst i 

ProjectWise Explorer.

File Properties:

De informationer der er tilknyttet 

den ”fysiske fil”. Dem der kan 

vises i en almindelig stifinder.

<Environment>:

Viser de informationer der er 

tilknyttet dokumentet i 

ProjectWise (metadata).

Disse informationer er afhængig 

af hvilket environment der er sat 

på folderen.



Views og lister
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• Markér feltet i venstre side, og tryk på       Feltet vises nu i højre side, og er tilføjet viewet som sidste 

kolonne.



Views og lister
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• Hvis feltet skal flyttes, så det ikke længere vises sidst, nytter det ikke noget at trykke på      det virker 

nemlig ikke!

Tilknyt i stedet viewet, marker 

kolonnen og træk den hen hvor den 

skal være.



Views og lister

31

• Alt hvad der vises i dokumentvinduet kan eksporteres til Excel.

• Marker hvilke rækker der skal eksportere, højre-klik og vælg ”Copy list to” -> ”Clipboard tab seperated”



Views og lister
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• Åben nu Excel og ”paste” det ind.



Tips til kopiering
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•Copy
pw:\\sdkcga6320.wsatkins.com:Atkins_DK\Documents\Ar-Lih\Dokumenter\1 Grundlag og forudsætninger\12 Gældende 

grundlag\120 Grundlagsdokumenter\Ar-Lih-120-003-Sammenhæng mellem brugernavn og initialer

• Virker kun hvis linket kopieres ind i PW adresse felt.

•Copy URL
pw://sdkcga6320.wsatkins.com:Atkins_DK/Documents/Ar-

Lih/Dokumenter/1&space;Grundlag&space;og&space;forudsætninger/12&space;Gældende&space;grundlag/120&space;Gru

ndlagsdokumenter/Ar-Lih-120-003-Sammenhæng&space;mellem&space;brugernavn&space;og&space;initialer

• Linker til seneste (gældende) udgave af dokumentet, uanset hvor mange versioner der måtte være.

•Copy URN
pw://sdkcga6320.wsatkins.com:Atkins_DK/Documents/D{47ba8a43-6140-4bfe-99f8-0ba8b10bc61f}

• Linker til en bestemt udgave af dokumentet (kan være en gammel version), uanset hvor mange nyere versioner der 

måtte være.



Tips til indstillinger

34

Hvis man ikke ønsker at gemme den 

lokale kopi (den på c-drevet) ved 

Free eller checkin, eller at man altid 

vil have ny kopi af dokumentet, kan 

dette fra-/tilvælges her..



Tips til indstillinger
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Her kan man se hvilke grupper 

man er medlem af.



Hvordan har I det nu?
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