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Trettio år med MasterConcept

’’
Förebyggande 
underhållsplanering
redan under projektet
med MasterConcept
Maintenance”

HOFOR
Köpenhamn Energi
väljer Ides 
MasterConcept 

BIM och Facility 
Life Cycle 
Management med
MasterConcept
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T
angentborden smattrar på utvecklingsavdelningen, och det med lite extra entutiastiska ögon. Det är
kundprojekt, utveckling av produkten och nya marknader som står på agendan. Detta har medfört att
vi har anställt ny personal för att vi ska hinna med i utvecklingen och springa snabbare mot våra mål
och visioner. 

Vi på Ides består av så mycket mer än bara vår egen personal och vår ständiga produktutveckling. För utan
våra kunder skulle inte våra produkter vara där de är idag. Med er nyfikenhet, problematik och drivkraft får vi
med oss mycket tankar, som i sin tur utvecklar produkten. 

I MasterConcept-familjen är alla våra produkter samlade och där vill vi alltid förnya oss för att nå ny marknad
och nya kunder. MasterConcept Maintenance är vårt nyaste tillskott som är en del av EAM. MasterConcept
Maintenance, med våra nya moduler för Förebyggande Underhåll och Arbetsorder, stödjer alla faser av ett
projekt och en anläggnings livscykel med fokus på att erbjuda våra kunder ett system för hela företaget. 

Vi blickar framåt mot 2017 och maj månad. Då väntar också årets höjdpunkt, Ides Community Conference. Förra
årets konferens var kanske den bästa hittills och vi kommer se till att konceptet fortsätter utvecklas.  

Ides tar ännu ett steg på den historiska tidslinjen.

’’
Utan våra

kunder skulle

inte våra 

produkter

vara där de 

är idag”
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Nu gör vi det möjligt för drift och

underhåll att jobba i samma sys-

tem som konstruktion- och

dokumentorganisationen under

en anläggnings livscykel.

Vi utvecklar nu ytterligare en
aspekt till MasterConcept för att
fler användare ska dra nytta av
tekniska data och dokument som
beskriver en anläggning. Alla ska
ha möjlighet att söka fram infor-
mation över 3D-modeller, CAD-

filer, ritningar, byggnadsdokument,
projektdokument, säkerhetsanaly-
ser samt underhållsinformation. 

Ta med Drift och Underhåll i ett
tidigt skede i projekten. Det blir
lättare att hantera överlämning av
anläggningsdata under projektets
gång och hela verksamheten är mer
förberedd vid idrifttagning. 

Ni ska alla kunna jobba i ett sys-
tem om ni så önskar. Det innebär nu

att er organisation kan jobba till-
sammans och att alla har tillgång till
samma information. Under hela
anläggningens livscykel oavsett pro-
jektfaser eller ordinarie drift. 

• Ett system från projektstart 
till förvaltning med funktioner 
som passar alla.

• MasterConcept Mobila lösningar 
för projektorganisationen 
och mobila appar för underhåll 
och drift.

Vi gör det alla bara pratar om



Förebyggande underhållsplane-

ring redan under projektet med

MasterConcept Maintenance

Det finns stora vinster att hämta
genom att påbörja förebyggande
underhållsplanering redan i kon-
struktionsfasen av ett projekt, vil-
ket leder till en ökad utnyttjande-
grad av anläggningen. Även om
förutsättningarna till viss del fun-
nits så har få realiserat anlägg-
ningsprojekt där anläggningsregis-
ter, dokumentation och underhålls-
analys finns tillgängligt vid prov-
drift och övertagande. Nu utökas
därför MasterConcept med
ett komplett system för underhåll.

”Digitalisering av Underhålls-

planer redan i projektet”

Underhållsinstruktioner levereras
tyvärr fortfarande som tjocka
dokument som måste bearbetas för
att omsättas till en digitaliserad

FU-plan. En förändring kräver nya
arbetsprocesser och bättre samver-
kan och framför allt en enkelhet att
addera FU-specifikationer under
konstruktion.

Ett nytt sätt att tänka i framtida

leveransprojekt

Genom att använda underhållsmo-
dulen i MasterConcept kan FU-
planen (Förebyggande Underhåll)
succesivt tas fram i takt med att
den nya anläggningen eller
ombyggnationen växer fram. Leve-
rantörers underhållsinstruktioner
överförs till aktiviteter och inter-
vall samt myndighetsstyrda och
säkerhetsklassade objekt blir ana-
lyserade i ett tidigt skede. Fördelen
är att ett strukturerat förebyggande
underhållsarbete kan startas redan
efter montage och under hela prov-
driften. Dyr och kritisk utrustning
måste underhållas även om anlägg-

ningen inte är överlämnad till
beställaren.

”Drift och underhåll nu 

en naturlig del av projektet”

Nya arbetssätt  medför också att
underhållsmässigheten av
anläggningen blir optimerad.
Allt för många gånger har detta
varit åsidosatt vilket medför att
driftstopp blir längre än vad de
borde vara. För att stödja ett
ökat fokus på underhållsmässig-
het kan nu MasterConcept
användas som centralt systems-
töd för att förenkla samverkan
mellan konstruktion, drift och
underhåll i projektens tidiga ske-
enden. Genom att MasterCon-
cept har ett unikt Mall-bibliotek
kan specificering av FU på stan-
dardkomponenters påbörjas
långt innan projektet tar fart.
MasterConcept ger också en

Det är förvånande att man fortfarande levererar anläggningsprojekt där anläggningsinformation inte är tillgänglig eller
strukturerad för underhåll och drift vid övertagandet.

Ett system för projekt, 
konstruktion, drift & underhåll
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total överblick över val av
utrustning till syfte att standardi-
sera komponenter och teknologi
vilket dessutom minimerar
utbildningsbehoven.

Resursplanering och 

felrapportering under 

montage och provdrift 

Med arbetsordermodulen i Master-
Concept kan resurser planeras och
störningar loggas. Det innebär att
direkta konstruktions-/ montagefel
enkelt kan rapporteras. Att fel
dokumenteras under provdriften är
viktig information för garantiupp-
följning och som teknisk stabilise-
ring av den nya anläggningen.
Informationen blir tillgänglig för
projektorganisationens olika par-
ter och återkoppling till konstruk-
tion effektiviseras.

Digitala projektleveranser med

MasterConcept

Projektleveranser är ett annat kri-
tiskt område som måste förbättras.
Allt för ofta levereras information
för sent och på fel format. Ofta
finns det ett vakuum mellan mon-
tage och det kontraktsstyrda över-
tagandet där det administrativa
stödet för underhållsarbete är
undermåligt. Genom Ides Master-
Concept Maintenance skapas för-
utsättningar för underhållsfokus
genom hela processen och anlägg-
ningsägaren erhåller en leverans
som innehåller både teknisk
anläggningsinformation och
underhållsdata.

Har anläggningsägaren ett existe-
rande underhållssystem finns all
underhållsinformation kring före-
byggande aktiviteter och historik
från provdrift väl strukturerat för
enkel synkronisering till existeran-
de system och självklart tillsam-
mans med all annan anläggnings-
dokumentation som hanteras i
MasterConcept.

• Förebyggande underhållsplanering
redan under konstruktion
Ta hänsyn till anläggningens under-
hållsmässighet vid design och kon-
struktion.  Skapa Förebyggande
Underhållsplaner redan under pro-
jektets gång och uppnå maximal
driftsäkerhet. 

• Nytt unikt stöd för FU-mallar
Stöd för FU-mallar för artiklar och
typobjekt under konstruktion inne-
bär smidig hantering av stora voly-
mer. Möjligheten att omsätta utrust-
ningsleverantörernas tjocka under-
hållsmanualer till en enkel överskåd-
lig struktur sparar år av arbete efter
driftsättning.

• Arbetsorder – från montage till
ordinarie drift
Med arbetsorder skapas förutsätt-
ningar för att planera resurser och
dokumentera störningar under hela
driftsättningsfasen och stödja en
aktiv garantiuppföljning mot under-
leverantörer. Arbetsordersystemet
kan dessutom användas till alla typer
av aktivitetsplanering i projekten
eller i det löpande arbetet.

• Ett system för alla
MasterConcept Maintenance gör det
möjligt för samtliga projektdeltagare
inom konstruktion, byggnation och
underhåll att jobba i ett och samma
system. Alla har tillgång till samma
tekniska anläggningsinformation,
BIM/ CAD-modeller och underhålls-
data under projektets alla faser.

• Enkelt att hitta information –
enkelt att rapportera
Med ett integrerat system för teknisk
anläggningsinformation och under-
hållsfunktioner har användaren all-
tid tillgång till aktuell information
vid felsökning och planering av pro-
jekt och arbeten. 

• Full valfrihet
Med färdiga gränssnitt mot affärs-
och underhållssystem har du full
valfrihet att välja lösning, – att jobba
vidare med MasterConcept Mainte-
nance under ordinarie drift – eller
överföra information till ett existe-
rande system.
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Digitaliserad informationsleverans 
kring anläggning och underhåll minskar 
ledtiden till störningsfri produktion.

’’
det finns stora

vinster att hämta

genom att påbörja

förebyggande

underhålls-

planering redan i

konstruktionsfasen

av ett projekt.”
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Med MasterConcept BIM och tillhörande integrationer öppnar vi 3D-modeller och andra CAD ritningar över byggnaden
på ett sätt att vi hämtar ut och kopplar upp oss mot det som ingenjörer och arkitekter ritat. 
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Alla byggnadsprojekt och anlägg-
ningsägare brottas med samma pro-
blem, – för mycket data som göms i
digitala svarta hål på en filserver.
Dessutom tar man oftast inte hän-
syn till hur byggnaden skall under-
hållas efter överlämning till bestäl-
laren. Det skapar oreda och en näst
intill omöjligt uppgift för ägaren att
bedriva ett optimalt underhålls- och
säkerhetsarbete.

MasterConcept ett system för

alla med stöd för BIM och FM

Med MasterConcept BIM och till-
hörande integrationer blir 3D-
modeller och andra CAD-ritningar
tillgängliga för alla intressenter.
Data som skall kunna användas av
all personal inom byggnaden finns
sedan i MasterConcept som en
naturlig del av vår Facility Mana-

gement lösning. Med MasterCon-
cept FM kan man göra felanmälan,
skapa underhållsrutiner och

arbetsorder för byggnadens teknis-
ka utrustning. Med all BIM-data,
3D-modeller och Facility Manage-
ment i samma system undviker
man komplexa integrationer och
dubbellagring av information.

Brand och säkerhetsanalyser

med MasterConcept BIM

Alla BIM-objekt har sina relationer
sparade digitalt i MasterConcept.
En relation som kan vara viktig att
får svar på är: Vilken utrustning
finns i vilket rum och vilka är kon-
sekvenserna vid brand eller över-
svämning.

Genom relationerna mellan EL,
VVS, MEK, Ventilation i Master-
Concept BIM kan man snabbt
och överskådligt göra konse-
kvensanalyser av brandförlopp
eller vattenskador

BIM och Facility 
Management med 
MasterConcept

’’
Alla byggnads-

projekt och

anläggningsägare

brottas med

samma problem;

för mycket data

som göms i 

digitala svarta hål

på en filserver.”
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1985 - FÖRSTA
UTGÅVAN

Den första versio-
nen var baserad
på AutoCAD
release 1.3
(1983) och börja-
de levereras till
kunder i Sverige i
januari 1985.

1993 - SAM-
ARBeTe MeD
SVeNSk 
käRNkRAFT

1993 var året när
ingenjörsdataba-
sen började
utvecklas tillsam-
mans med de
svenska kärn-
kraftverken.
Anläggningsstruk-
turerna enligt IeC
81346 börjar
introduceras för
våra kunder.

1994 - DeN 
FÖRSTA 
WINDOWS-
VeRSIONeN

Den första Win-
dowsbaserade
versionen kom
1994 och basera-
des på AutoCAD
1.3 och utveckla-
des parallellt med
vår ingenjörs-
databas.

1996 - OBJekT-
ORIeNTeRAD
kONSTRUkTION

Objektorienterad
konstruktions-
verktyg utveckla-
des tillsammans
med ABB koncer-
nen, automation
divisionen, från
1996 under två år
och levererades
under 1998.

2004 - NU I IDeS
kONCeRNeN

Ides koncernen
formades 2003
och produkten
hamnar i ny ägo
från 2004.

2005 - ä
FLeR ST
TUReR

2005 vida
utvecklas 
av IeC/I
81346 i 
met och 
rar nu sj
anläggni
och bygg
strukture

 
 

  

  
 

  
  

  
 
  

 

 
 

 

  
  
  

  
   

  
 

   

  

 
 

  
 
 

 

 

 
 

 
  

 
 

  
  

 
  

  

Trettio år med
MasterConcept
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V
i är ett stolt gäng på Ides som kan

berätta om vår historia. Vi har för

avsikt att fortsätta med vårt arv av

utveckling inom högteknologisk pro-

gramutveckling för våra kunder. Idag finns det en

begränsad mängd mjukvaruföretag som tillhör

30+ klubben av kontinuerlig produktutveckling.

det skulle vara en omöjlighet att skriva ner en

fullständig förteckning över alla de milstolpar

som vi passerat och avverkat på vägen sedan

1985.  Men en sak är säker, och det är att vi har

haft och har fortfarande lika roligt på vår spän-

nande resa tillsammans.

1985 var det magiska året då utveckling och

leveranser påbörjades av vår mjukvaruplattform.
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2008 - MASTeR-
CONCePT 
LANDAR I kINA

Ides expanderar i
kina genom
etablering av dot-
terbolag i Shang-
hai, kina. Master-
Concept börjar
levereras till kine-
siska kunder.

2014 - PROJekT
OCH LIVS-
CYkeLSTÖD

2014 kommer
MasterConcept
med ett komplett
stöd för projekt
och livscykelstöd i
ingenjörsdataba-
sen som levere-
ras till de svenska
kärnkraftverken.

2015 - BIM 
OCH AeC

2015 är året då
MasterConcept
utökas att stödja
byggnadsindust-
rins applikationer
och processer.

2016 - MASTeR-
CONCePT 
ULTIMATe 16

Versionen 
MasterConcept
Ultimate 16
släpps

2016 - MASTeR-
CONCePT 
MAINTeNANCe
LANSeRAS

MasterConcept
Maintenance med
de nya modulerna
Förebyggande
Underhåll och
Arbetsorder pre-
senteras för första
gången på Inter-
continental Hotell
i Shanghai, kina,
den 27 augusti.
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HOFOR, Köpenhamn Energi,

har efter en offentlig upphand-

ling under våren 2016 valt Ides

MasterConcept som sin framti-

da tekniska plattform - Engi-

neering Data HUB. En platt-

form för att strukturera all tek-

nisk data och information om

anläggningar.

Tidigare fick HOFOR anläggnings-
data i Excel-filer, vilket gjorde det
svårt att kvalitetssäkra data. Med
Ides MasterConcept skapas kontroll
över den stora mängd data som i ett
senare skede slussas vidare till drift-
och underhållsystemet inom
HOFOR, MS Dynamics AX2012.
Det danska energibolaget har mer

än 1 miljon kunder i Köpenhamns-
regionen avseende el, dricksvatten,
avlopp, värme, stadsgas, fjärrkyla
och byggnation av vindkraft. 

Data framför dokument 

och ritningar

HOFOR implementerar Master-
Concept som en ”Engineering Data

Köpenhamn Energi och Master-
Concept Engineering data Hub

HOFOR är Danmarks största energi- och anläggningsbolag där kärnverksamheten är dricksvatten, avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla
och gasleveranser. HOFOR bygger dessutom vindkraftverk.



IdEs NEws 2017    11

www.idesglobal.com

Hub” som en central plats för alla
data kring system och utrustningar.
Genom detta fokus kommer man
bort ifrån traditionell hantering av
dokument som bärare av data vilket
tidigare inneburit svårheter att söka,
sammanställa och få tillgång till
information i både projekt- och
driftsfasen.

Genom att HOFOR hanterar
många och stora anläggningar med
miljontals utrustningar har reserv-
delshantering tidigare varit en tuff
företeelse för driftorganisationen då
data varit lagrat i enskilda filer.

Projektstyrning med 

MasterConcept

HOFOR hanterar allt dataflöde
genom MasterConcepts projekthan-
tering för att få kontroll på
projektfaser och spårbarhet. 

Ett grundläggande behov är att
projektorganisationen ska kunna
utbyta anläggningsdata mellan sig
och olika leverantörer och där nu
MasterConcept ger ett fullvärdigt
systemstöd åt HOFOR. Det innebär
att man spårar förändringar i sin
egen tekniska förvaltning och hos
externa leverantörers arbeten under
projekttiden. 

Varje användare har tillgång till
projektets specifika data och projek-
tägaren på HOFOR kan följa med i
framdriften på ett enkelt och över-
skådligt sätt. Överlämningen från
projektet till underhåll sker kontrol-
lerat och HOFOR ser framför sig att
man på sikt vill kunna lägga på
Underhållsplaner på objekten redan
under leveransfasen av projektet.
Allt för att spara tid och få kontroll
på driftsatt utrustning redan vid
provdrift. 

Exempel på funktioner som 
hanteras i MasterConcept:
• Kontroller och strukturering för 

”Greenfield Projects”.
• Utbyte av anläggningsdata i 

”Brownfield Projects”.

• Komponentdata, viktiga 
konstruktionsegenskaper samt 
driftparametrar

• Datakontroller för kvalitets-
säkring

• Förändringshantering och 
spårbarhet

• Projektstatus, plan och utfall
• Dataunderlag för underhålls-

planer 
• Dataunderlag för reservdels-

hantering
• Integration uh-system
• Referenser och länkar mellan 

utrustning, komponentregister 
och CAD

Om HOFOR

HOFOR är Danmarks största
energi- och anläggningsbolag där
kärnverksamheten är dricksvatten,
avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla och
gasleveranser. HOFOR bygger
dessutom vindkraftverk.

Mer än 1 miljon Danskar (20 % av
hela danska befolkningen) är
beroende av HOFOR leveranser.
HOFOR ägs av 8 kommuner
varav staden köpenhamn äger
73 % av bolaget.

Nytta med 
införande av 
Engineering 
data Hub:

• Säker och effektiv överlämning 
av Drift & Underhållsdata

• Förebyggande underhålls-
information med från början 
vid överlämning 

• Livscykelhantering mellan 
leverantörer/projekt och vidare 
till Drift & Underhåll.

• Minskat manuellt arbete
• Uppnå bättre datakvalitet
• Reducerad projekt- och drifts-

kostnad

’’
HOFOR 
implementerar
MasterConcept
som en 
‘Engineering data
Hub’ vilket 
fungerar som en
central aplats för
alla data kring 
system och
utrustningar.”
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En ny modul för säkerhetsanalys
av en anläggning, förbättrade
arbetsflöden och attesthantering
samt en mängd förbättringar inom
många områden är grunden för
MasterConcept Ultimate 16.1.

Ny modul för säkerhets-

analys och hantering av 

kvalitetsdokument

Kontroll om komponenterna upp-
fyller exempelvis värme eller över-
svämningskrav i ett rum och en till-
hörande rapport på analysen kan
skapas. Det finns dessutom möjlig-
het att ha valideringsregler på
egenskaper generellt på objekt.
Dessutom funktioner för att veri-
fiera att kvalitetsdokumenten som
behövs på objekten, artiklar eller
individer är på rätt plats.

Utökat stöd för dokument-

hantering i projektfaserna 

och spårbarhet i projekt

Kontrollera vilka dokumenttyper
som ska kunna skapas per pro-
jektfas och välj vilka dokumentty-
per som ska godkännas. Det är

även utökad funktionalitet för
spårbarhet i projekt – nu går det
att se vem och vad som har änd-
rats för varje ändring som görs på
ett objekt.

Effektivare arbete med typ-

kretsar och objektstrukturer

Skapa en komplett struktur och
återanvänd den i konstruktionen.
Hela strukturen med alla artiklar

och deras tillhörande dokumentre-
lationer kommer att kopieras till
konstruktionen från den angivna
typkretsen.

Förbättrade arbetsflöden 

och attest på aktiviteter

Styr godkännande av aktiviteter i
arbetsflödet på dokument för att
verifiera att projektledaren, chefen
och VD har godkänt investeringspla-
nen innan projektet kan fortsätta.

Kontrollera utseendet i 

redigeringsdialogerna

Skapa grupper med egenskaper och
konfigurera ordningen mellan
grupperna och egenskaperna inom
grupperna.

Förbättringar i mobila enheter

MasterPortal och docMaster
Mobile stödjer nu Dashboards.
I docMaster Mobile kan man nu
relatera dokument till informa-
tionsobjektet. Strukturen i doc-
Master Mobile inkluderar också
projektfolder som liknar dem som
finns i MasterExplorer.

’’
En ny modul för

säkerhetsanalys

av en anläggning,

förbättrade

arbetsflöden och

attesthantering

samt en mängd

förbättringar finns

i Ultimate 16.1”

MasterConcept Ultimate 16.1
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Det bjöds på många skratt och
härliga samtal när cirka 50 perso-
ner deltog. ICC 2015 var beläget
på Hooks Herrgård, i det natur-
sköna läget intill Hokasjön i en
härlig 1700-tals miljö blandad med
toppmoderna konferenslokaler. 

Under två dagar hade vi en full-
späckad agenda med olika aktivite-
ter och föreläsningar. Deltagarna
fick vara med på lanseringen av
MasterConcept Ultimate 16 och vi
berättade bland annat om nya
funktionerna Dashboard och doc-
Master Mobile. Förutom Ides egna
föreläsningar så höll Infratek,
Söderenergi och Landstinget i Upp-
sala län presentationer. De berätta-
de hur de använder MasterConcpet
i sitt dagliga arbete, vi fick också

en inblick i varför MasterConcept
valdes som system. På kvällen
användes skrattmusklerna när
Stand-up komikern Marcus Palm
besökte oss vid middagen.  

Ides community är ett spännande
forum med en bred kundkrets
inom olika branscher. Vårt mål är
att dagarna ska ge inspiration och
bidra till erfarenhetsutbyte som gör
att deltagarna kan använda ytter-
liggare delar av MasterConcept.  
Det är också ett bra tillfälle för Ides
medarbetare att lyssna till feed-
back, diskutera och besvara frågor
om systemet. Det bidrar till hjälp
för Ides att utveckla produkten.

Nästa gång Ides community con-
ference äger rum har vi hunnit fram
till maj månad 2017. Datumet är
den 16–17 maj. Självklart vill vi att
du som har möjlighet ansluter till
ICC. Vi kommer blanda föreläs-
ningar med workshops och rolighe-
ter. Boka datumet redan nu!

Fullspäckad agenda på Ides 
Community Conference

  

’’
Ides community

är ett spännande

forum med en

bred kundkrets

inom olika 

branscher. ”

Save 
the Date

ICC 2017
16–17 maj
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Välkommen att kontakta Ides support!

Vatten-
stämplar

Tips för att
byta projekt

support – tips & trix,
funktioner och vanliga
supportärenden

När det gäller ärenden hos sup-
porten rekommenderar vi er att
använda vår supportwebb. Där
finns ett formulär att fylla i som
är kopplat mot vårt support- och
ärende-system. Supportsystemet

gör det lättare för oss att få spår-
barhet genom hela flödet. Det går
även att bifoga filer ifall det skul-
le behövas. Här följer några
exempel på funktioner som är bra
att ha koll på:

I version 16 blev det möjligt att
automatiskt generera vattenstämplar
vid PDF-generering. Om ni vill
skicka ut dokument till externa par-
ter, kan ni exempelvis skriva på
dokumentet att det är ett utkast eller
en förhandskopia.

Vattenstämplarna konfigureras
enkelt av en administratör i Mas-
terExplorer: I administrationsdialo-
gen väljer ni för vilken dokumenttyp-
skod vattenstämpeln ska gälla. Ställ
sedan in text, bild, storlek, genom-
skinlighet, typsnitt, stil och position
för vattenstämpeln.

I dokumentarbetsflödesdialogen kan
ni sedan ställa in olika vattenstämplar
beroende på arbetsflödesfas.  

Om man är långt ner i träd-
strukturen men vill byta projekt,
finns det ett litet trick för att
byta projekt utan att navigera sig
i strukturen.

Högerklicka på projektet ovanför
datafliken och välj vilket projekt du
vill aktivera.  Se bilden ovan. 
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När du startar elMaster Design
kommer AutoCAD-produkten som
du senast använde att startas. Om
det finns flera AutoCAD-produkter
installerade måste du säkerställa att
den önskade versionen är den som
du senast använde innan du startar
elMaster Design. Om du alltid vill
ha samma version och produkt
finns det inställningar som gör det
enkelt för dig att välja produkt. 

Inställningar för MasterConcept
Konfigurationen för att välja vilken
applikation som ska starta finns
bland dokumentinställningar;

Administration > inställningar >
dokument > dokumenttyp. 
Gå till fliken dokument start och
leta efter kolumnerna Extern appli-
kation och växlar.

Kolumnen växlar fungerar på
samma sätt som att lägga till växlar
till en genväg. Följande växlar stöds
både som genväg och dokuments-
tarts-inställning. 

/product skickas vidare till AutoCAD
och accepterar samma ingång som
den inbyggda AutoCAD växeln. Då
behövs applikationens förkortning.

Exempel: ACAD, ACADM, MEP. 

/Acadver accepterar version som är
skriven som 2014, 2015,2016. 

/p är den inbygga växeln för profil i
AutoCAD. För vissa starter kan du
behöva hänvisa till en befintlig profil
för att få önskad miljö. Om ingen
profil anges kommer AutoCAD star-
tas och kommer att fortsätta använ-
da den nuvarande profilen. När du
använder externa applikationer i
MasterDesign kommer Design-profi-
len laddas i dokument starten och du
behöver inte ange din profil. Exem-
pel: /acad 2016 /product ACAD

Håll er uppdaterade på Ides

blogg och Youtubekanal

I Ides blogg hittar ni inlägg från
både utvecklings- och supportav-
delningen. Innehållet är blandat
med status kring utvecklingen av

MasterConcept, nya funktioner
och tips & trix. 
http://blog.idesglobal.com
På Ides Youtubekanal visar vi ny

och gammal funktionalitet. Vi
lägger även upp inspelade webbi-
narier som ni kan se i efterhand. 
http://youtube.com/user/idesglobal

Ange vilken Auto-

CAd som kör

elMaster design
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> Ides MasterConcept erbjuder en komplett BIM-plattform genom hela livscykeln med ett unikt stöd för informationshantering under 

projektering med koll på all utrustning, objekt och dokument. 

> MasterConcept stöttar alla - arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och förvaltande organisationer med såväl dokumenthantering som objekthantering.

> Läs mer om våra unika CAd-integrationer för alla AutoCAd-baserade applikationer på marknaden: 

AutoCAd, Revit, Inventor med integration mot både objekt och dokument samt 3d-modeller. 

STRUKTURERAD DOKUMENTATION
AV BYGGNADSPROJEKT

Antal fönster!

Antal dörrar!

Senaste revision av ritningar!

Hur utrustningen ska underhållas!

Antal meter kabel och vart de går!

Projektbudget!

Antal fönster?

Antal dörrar?

Senaste revision av ritningar?

Hur ska utrustningen underhållas?

Hur många meter kabel och vart går de?

Projektbudget?

TRADITIONELL DOKUMENTATION
I ETT BYGGNADSPROJEKT

www.idesglobal.com/varfor-bim


