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D
rygt 18 månader har gått sedan version 12 levererades till våra kunder. Vi har fått ett mycket stort
gensvar, med både ris och ros. För att vi ska kunna utveckla våra kunder i fas med den tekniska värl-
den i övrigt, så gäller det att ”våga ta ut svängarna”. Den stora utvecklingen och expansionen för vår
produkt och oss själva följer inte bara i teknologins spår, utan även i takt med våra kunder. I fas med
att vår produkt utvecklas, breddas samtidigt användandet genom att täcka in andra typer av använ-

dare och andra typer av företag. Det är inte längre bara ingenjörer som arbetar i systemet, det är även servicepersonal
på fältet och kontorsarbetare som arbetar i Microsoft Office. 

Nästa version som lanseras i november 2015 har nu fyllts upp med visualisering av aspekter på den data som läggs
in i systemet. Vår nya funktion dashboard, som blir er instrumentbräda, innehåller sätt att sammanställa information
om data och byggstenarna i systemet. Genom att även integrera elMaster design och proMaster design till Master
Explorer, gör vi det nu även lättare att ändra på data samtidigt som man ritar i CAD. Enklare och mer tillgängligt. 

Med nya MasterConcept Ultimate16 tar vi ut svängarna 
ännu mer för alla våra användare och kunder. 

’’
Det är inte 

längre bara 

ingenjörer 

som jobbar i 

systemet”
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akutmottagning, akademiska sjukhuset. 

För att framtidssäkra all teknisk
dokumentation inklusive byggnads-
modeller, BIM, för alla anläggningar
inom Landstingsservice i Uppsala
län har man valt att implementera
Ides MasterConcept, docMaster,
som grundplattform för applikatio-
ner, ritningar och dokument.

Landstingsservice i Uppsala Län
(LSU), som är en förvaltningsorgani-
sation inom Landstinget i Uppsala
Län, har efter utvärderingar och en
offentlig upphandling valt Ides Mas-
terConcept. Applikationen docMas-
ter ska hantera teknisk dokumenta-

tion avseende fastigheter i förvalt-
ningen såväl som projektering av
nya och befintliga fastigheter.

Ides docMaster kommer vara
dokumenthanteringssystemet för
cirka 200 interna samt cirka 300
externa användare. LSU driver årli-
gen 200-300 projekt, allt ifrån
mindre ombyggnationer på befint-
liga fastigheter till nyproduktion av
större fastigheter. LSU har idag ca
100 000 ritningar och dokument
som ska göras tillgängliga för
användarna i Ides docMaster. Det
kommer att öka betydligt framöver

i samband med de större pågående
och planerade projekten.

Om Landstingsservice 

i Uppsala Län

Landstingsservice ansvarar för fas-
tighetsförvaltning och verksamhet-
sanknuten service inom Landsting-
et i Uppsala län. Landstingsservice
omsätter drygt en miljard, förval-
tar en lokalyta om 650 000 kva-
dratmeter och har drygt 200 med-
arbetare. De flesta av kunderna
finns inom hälso- och sjukvården.
Den största kunden är Akademiska
sjukhuset.
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Landstingsservice i Uppsala Län 

väljer Ides MasterConcept 



Under hösten 2015 delades Ides in i
affärsområden för att ge bättre fokus
i verksamheten. Ett av dessa fokus-
områden sedan två år tillbaka är
byggnadsindustrin då efterfrågan
från den här industrin har ökat mar-
kant. Avancerade 3D BIM-verktyg är
nu en helt integrerad del av Master-
Concept. Med MasterConcept kan
man nu dela upp projektet/3D-
modellen i funktionella och struktu-
rella element/objekt. Man kan säga
att vi slår isär hela modellen i dess
beståndsdelar och identifierar varje
element som ett objekt. Med det får
man en transparens av hela modellen
och kan helt oberoende av grafiska
modellen göra beräkningar eller sök-
ningar. 3D-modellen har oftast vyer i
2D för att stödja byggnationen men
också att stötta konstruktionsfasen i
olika detaljer. Dessa 2D-vyer kan pla-
ceras på så kallade Sheet där man
senare lägger på ritningsramen och

man får då en dynamisk ritning som
uppdateras i takt med 3D-modellens
förändringar. De vill man oftast
exportera till filer för att skriva ut och
kanske distribuera till olika intressen-
ter under projekteringen eller under
byggnationsfasen. Här tar nu Mas-
terConcept över kontrollen direkt
inuti 3D-programvaran och hanterar
såväl exporten som transformeringen
till ett dokument. 2D-filerna blir rik-
tiga dokument med dokumentnum-
mer och metadata helt automatiserat.
Det ger nya möjligheter under i pro-
jekteringen med revisionskontroll på
exporterade filer men också vidare
till förvaltningen att ha en plattform
att arbeta i. 

Vad är BIM?

Building Information Modeling
(BIM) har blivit ett begrepp för alla
som är involverade i konstruktion
inom byggnadsindustrin. För många

blev det ett likhetstecken mellan 3D-
modeller och BIM, men utvecklingen
visar att så inte är fallet. Begreppet
modellering är ett samlingsord för all
abstrakt information av hela den
digitala ”modellen” av huset eller
konstruktionen som skall tas fram.
Alltså består modelleringsbegrepp
för fler saker än bara grafisk infor-
mation. Både 2D- och 3D-modeller
är byggstenar inom modelleringen,
men det stannar inte här. Lägger vi
på fler dimensioner, som tid och
kostnad, har man inom den här
industrin enats om att det är den fjär-
de (4D) och femte dimensionen (5D)
men vi inser snabbt att även garanti-
dokument, kontrollsystemet som
styr inomhusmiljön också blir en del
av modelleringen. 

BIM och aspekter

Ides har sedan 1994 pratat om
aspekter av objekt. 3D är just en tre-

MasterConcept har sedan 20 år haft stöd för att lägga till många aspekter av en byggnad eller en bro.

MasterConcept för BIM 
– från projektering till förvaltning
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dimensionell aspekt av ett objekt.
Men det finns fler dimensioner. Den
digitala modellen i MasterConcept
har sedan 20 år haft stöd för att
lägga till många aspekter av en
byggnad eller en bro. Det kan vara
mekaniska aspekter eller elektriska
aspekter. Vi kan lägga till aspekter
som är tekniska egenskaper eller ett
foto som en aspekt. Om vi lägger till
fler aspekter, säger man att det är
den n’te dimensionen, nD BIM. Bok-
staven n = ett godtyckligt nummer.

IEC/ISO 81346-12 i Master- 

Concept för byggnadsindustrin

Beteckningshanteringen i Master-
Concept följer standarden Principles
For Structure Handling för att på ett
smart och enkelt sätt strukturera
anläggningsobjekt efter olika per-
spektiv och funktioner. 1993 börja-
de det implementeras och idag har
utvecklingen gått långt inom denna
standard så också i MasterConcept.
Samma standard används nu även
för byggnader och alla dess ingåen-
de funktioner. Den nya standarden
heter IEC/ISO 81346-12, där sista
siffran 12 syftar till BIM-området.
Här finns det vägledning för hur
man kan strukturera de strukturella
elementen som finns i modellen till
exempel väggar, fönster, pelare och
tak, samtidigt som man kan struktu-
rera alla funktionella element i sys-
tem såsom ventilation, färskt vatten
och avloppsvatten. Med den nya
versionen av MasterConcept revide-
rar vi dessutom beteckningshante-
ringen för att komma i fas med den
nya standarden. Med mer än 400
olika objekt klasser eller objekt
typer får användaren nu stöd för att
dessutom tilldela kompletta unika
beteckningar enligt nya standarden.

BIM-objekt kopplas med 

MasterConcept-objekt

BIM-industrin har behov av att
kunna hantera sina 3D-modeller i
sitt generella dokumentflöde där

modellerna utgör komplexa data-
mängder. Det är dessutom stora
arbetsgrupper där alla arbetar mot
samma 3D-modell. Att plocka ut
mängdlistor ur dessa 3D modeller är
lätt, men behovet är större än så.
MasterConcept som en central
objektlagringsplats löser det direkt
från 3D-modellerna med sina virtu-
ella objekt. Ett objekt skapas i Mas-
terConcept oavsett om det är en
motor, dörr, pelare eller ett fönster.
Alla egenskaper man valt ut i 3D
modellen kopplas samman med
MasterConcept och uppdateras från
MasterConcept om förändringar
sker. precis som MasterConcept syn-
kroniserar alla relaterade dokument.
Nu kan ingenjörer förfina sina data
genom att tala om exempelvis fabri-
kat och priser för att i förlängningen
överlämna hela nD-BIM-modellen
till förvaltning. Tekniska data, artik-
eldata, 2D-CAD och sprängskisser -
allt i ett och samma system. 

MasterConcept och 

Autodesk Revit 

BIM-applikationen Revit från Auto-
desk är ett specialverktyg för bygg-
nadskonstruktion där 3D-modeller
konstrueras. MasterConcept har nu
med version 16 fullt stöd för arbete
inom arbetsgrupper i komplexa
modeller där det är viktigt att veta
vem som arbetar och med vad man
arbetar. Fördelen med att Master-
Concept stödjer hela dokumenta-
tionsprocessen inklusive 3D-modeller
är att flödet och kontrollen utifrån
projektet styrs upp och alla jobbar. 

Från 3D till 2D är det viktigt med

kontroll

Att felsöka i fastigheter eller bilar är
snarlikt. Felsökningen sker inte i en
3D-modell över din bil, inte heller
byggs själva huset direkt från 3D-
modellen. Modellerna omvandlas till
mängder med 2D-ritningar som är
sparade som lösa filer på disk. De
måste hanteras på ett bra och säkert

sätt som dokument. Det är i de
momenten som det finns risk att vi
blandar samman filer och namngiv-
ningar av filer och dokumentrevisio-
ner. Risken ökar att information går
förlorad. Med MasterConcept ges
kontroll i projektet. Ritningarna ska
skickas ut som förfrågningsunderlag i
oftast flera revisioner till olika entre-
prenörer som är med i upphandling-
en.  Alla ritningar skall senare förval-
tas som relationshandlingar. Master-
Concept har en direkt koppling med
Revit-modellen där 2D-ritningen
registreras som dokument och när de
exporteras gör MasterConcept det åt
användaren. En hjälpreda som pratar
direkt med MasterConcept doku-
mentmotor och sköter nyskapande
eller uppdateringar och revisionshan-
teringen åt användaren.

Fastighetsförvaltning 

Efter tio år har flertalet komponen-
ter i fastigheten bytts ut på grund av
slitage eller ombyggnation. Under de
åren vill man inte bara veta att något
har bytts ut, man vill veta vad det
bytts till och var de nya sakerna
finns. MasterConcept spårar allt och
alla förändringar. Dokumentrevisio-
ner och dokument blir sökbara
eftersom metadata finns lagrade i
MasterConcept och uppdaterar rit-
ningsblanketter om så behövs.
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BiM-industrin har behov av att kunna

hantera sina 3d-modeller i sitt 

generella dokumentflöde.



Vid PDF-generering är det nu
möjligt att använda vattenstämp-
lar. Vattenstämplarna är lätta att
konfigurera för en administratör

och går att använda med bild
och/eller text. Det är möjligt att
ställa in olika vattenstämplar vid
olika faser i dokumentarbetsflödet.
Vill ni skicka ut ett dokument till
externa parter, kan man exempel-
vis skriva på dokumentet att det är
ett utkast eller en förhandskopia. 

I MasterExplorer ställer man
enkelt in text, bild, genomskinlig-
het, typsnitt, stil och position vat-
tenstämpeln ska ha. Man kan där-
efter förhandsgranska vattenstäm-
peln via ett enkelt knapptryck.

Vattenstämplar 
vid PDF-
generering

idesNews

För att göra all information lättill-
gänglig och få en överblick över
arbetet, finns nu en dashboard.
Funktionen fungerar som en
instrumentbräda, där all viktig
information är samlad på ett ställe.

Förbättra kvalitén på leveransen
och se till att dokumentationen
hinner klart till deadline.

Beroende på arbetsplats, är infor-
mationen olika viktig. Dashboarden
är därför anpassningsbar och olika

informationselement kan läggas till,
tas bort och justeras efter era specifi-
ka behov. Vad som visas på ett pro-
jekt, en huvudmapp, ett dokument,
eller exempelvis ett specifikt objekt
ställs enkelt in i MasterExplorer. 

Dashboard ger dig överblick

Exempel på en dashboard. 

6 IDeS NewS 2016

Exempel på vattenstämpel.
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Med nya meddelandetjänsten

distribuerar MasterConcept noti-
fieringar till projektmedlemmar,
abonnenter eller utpekade ansva-
riga. Meddelandet aktiveras när
exempelvis någon godkänner ett
dokument eller när ett projekt
närmar sig deadline. Funktionen
är fullt anpassningsbar och ökar
informationsflödet för alla som
arbetar i systemet. Den helt nya
funktionen i MasterConcept ser
till att projektet aldrig står still
och att inget glöms bort i onödan.

Generellt kan system med mycket
information innebära att det kan
vara svårt att hålla sig uppdate-
rad. En kort notifiering, precis
som i våra mobiltelefoner, kan
räcka för att hålla sig uppdaterad.
Genom att systemet automatiskt
genererar meddelanden baserade
på händelser på dokument, infor-
mationsobjekt och i projekt, får

de som behöver informationen
den omedelbart. 

Dokument

En händelse för ett dokument
eller informationsobjekt kan
exempelvis vara ”Deadline håller
på att gå ut för din dokumentak-
tivitet” eller ”Deadline har gått ut
för aktivitet”.

Projekt

I ett projekt är det många olika
människor som jobbar korsvis,
det är därför viktigt att sprida
information till alla projektmed-
lemmar. Exempel på notifieringar
är ”Projektets deadline håller på
att gå ut” alternativt ”Ett doku-
ment godkänt i projektet” eller
”Ny projektmedlem tillagd”.

Informationsobjekt

För de som jobbar med informa-
tionsobjekt kan meddelande skick-
as exempelvis när ”Informations-
objekt godkänt” eller när ”Infor-
mationsobjektsnotering tillagd”.

Anpassningsbart

Det är möjligt att få notifieringar
som e-post, via MasterCommuni-
ty eller i en lista i MasterExplorer.
Du ställer själv in hur du vill ha
dina notifieringar för varje enskild
händelse. 

automatiska notifieringar ökar informationsspridningen. 

Notifieringar till alla i projektet

’’
Funktionen är fullt

anpassningsbar och

ökar transparensen

till information för

alla som arbetar i

systemet”
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I version 12 skedde en stor för-
ändring av projekthanteringen.
Med MasterConcept Ultimate 16
kommer nu ytterligare förbättring-
ar. Med den utvecklade pro-
jekthanteringen är det möjligt att
sätta start- och slutdatum för pro-
jekt. Det går även att skapa pro-
jektspecifika dokument och en ny
dialog, projektöversikt, gör det lätt
att filtrera bland och hitta projekt.
Projektaktiviteter har dessutom
påminnelsefunktioner med stöd av
de flesta mailsystem.

Informationsobjekt och 

projekthantering

Informationsobjekt är nu med i
projekthanteringsfunktionaliteten
och är inkluderat i projektträdet.
Det finns även loggning av änd-
ringar på informationsobjekt, när
exempelvis det reserveras, skapas,
redigeras och tas bort. 

En av de stora nyheterna i Ulti-
mate 16 är att MasterConcept blir
mobilt. Få åtkomst till era doku-
mentarkiv direkt via webbapplika-
tionen med Ides nya mobila lös-
ningar. 

Snabb och enkel åtkomst

Applikationerna är webbaserade
och fungerar därmed på olika enhe-
ter – mobiltelefoner, surfplattor och
datorer. Snabbt och enkelt kommer
man åt dokumentationen online. 

Funktionalitet för flera använd-

ningsområden

Det går att använda sig av de mobi-
la lösningarna på flera olika vis.
Välj att använda det som exempel-
vis en projektportal eller som infor-
mationsspridning på företaget. 

Bibehållen säkerhet

Dokumenten som visas i appli-
kationerna är samma som i
MasterConcept, vilket innebär
att dokument inte behöver
kopieras ut ur systemet. Det
innebär bibehållen säkerhet och
enklare användning. Applikatio-
nerna använder samma använ-
darrättigheter och inloggnings-
hantering som resten av Master-
Concept. 

Samma licens – olika plattformar

När en docMaster eller MasterEx-
plorer levereras får man möjlighe-
ten att starta licensen från antingen
en mobilenhet eller på datorn. Med
mobil teknik kan man fortfarande
vara delaktig trots att man är på
resande fot. 

Utvecklad 
projekt-
hantering Mobilitet med 

MasterConcept

docMaster Mobile.
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Med några få steg är det lätt att
komma igång med Officefunktiona-
liteten i MasterConcept. Genom att
importera dokument till Master-
Concept får ni full kontroll på doku-
mentationen. 

Sökbarhet

Efter en dokumentimport hämtas
dokumentegenskaper. Dokument-
egenskaperna, som exempelvis
dokumentnummer, är därefter sök-
bara. Är man osäker på dokument-
egenskaperna, kan man söka på
innehållet i dokumenten. 

Spårbarhet

Med dokumenten i MasterConcept
får ni historik över dokumenten. Se
vem som har redigerat dokumenten
och när det har inträffat. 

Filsäkerhet

Med dokumenten i MasterConcept
behöver ingen fundera över var filer-

na ligger eller om någon obehörig
har åtkomst. Filerna ligger i ett digi-
talt arkiv – endast de som har till-
gång till systemet kan öppna och
redigera dokumenten med tillhöran-
de fil/filer.

Revisionshantering

Med revisionshanteringen ser ni till
att ni alltid har den senaste utgåvan.
Det finns ingen risk att nyare versio-
ner finns på disk eller i någons
inkorg. Historiskt kan man se alla
revisionsförändringar och i vilka
projekt förändringarna gjordes i. 

Mailfunktionalitet i 

MasterConcept

Med mailfunktionaliteten i Master-
Concept är det lätt att skicka kopior
av dokument till användare eller till
valfri mailadress. Välj att antingen
skicka originalformatet, PDF-fil eller
en länk till dokumentet. 

Det är även möjligt att spara e-post

och tillhörande bilagor i systemet.
Med en snabb import blir de sökbara.

Smidigt och enkelt

När ett dokument checkas in i
MasterConcept skapas en PDF-
kopia. Fördelarna med att spara
undan en PDF-kopia av ett doku-
ment är många: 

• Bättre kommunikation med exter-
na parter för påseende. Ingen origi-
nalfil, utan endast PDF-filen. Snabbt
och enkelt. 

• Förhandsgranskning av dokument
görs med en PDF-läsare, vilket inne-
bär att man inte behöver hålla på
med installationer av olika program-
varor.

• Vid användning av mobiltelefon
eller annan mobil enhet där Mas-
terPortal eller docMaster mobile
finns, läses PDF-formatet direkt på
skärmen. 

Sökbarhet, spårbarhet och 
säkerhet med MasterConcept

MasterConcept i kontorsmiljö. 
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Söderenergi väljer Ides Master-
Concept för hantering av deras
anläggningsdokumentation som en
del av deras IT plattform för framti-
den. Söderenergi hanterar idag en
mycket stor mängd dokument, som
t.ex. ritningar, kopplingsscheman,

beskrivningar, med mera. De största
konsumenterna av denna dokumen-
tation är de som arbetar med under-
håll och drift. All anläggningsdoku-
mentation ligger idag samlad på nät-
verket i en struktur som avser att
spegla anläggningsstrukturen. All

versionshantering av dokument är
idag helt manuell. Sökning av
anläggningsdokument är tidskrävan-
de på grund av den något ostrukture-
rade lagringen samt brist på metada-
ta. Att få ordning och reda genom
digitalisering och strukturering är ett

igelsta kraftvärmeverk.

Söderenergi väljer Ides 
MasterConcept
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arbete som har pågått under en tid
som nu kommer ta ny fart relaterat
till införande av ett anläggningsre-
gister och anläggningsdokumenta-
tionssystem. Ambition och nytta
relaterat till införande av Ides lös-
ningar är följande:

• Minskad tid för informations-
sökning

• Minskad administration av 
anläggningsinformation

• Sänkt kostnad för informations-
förvaltning

• Färre fel p.g.a. manuellt arbete
• Minskat eller eliminerat 

dubbelarbete
• Förbättrad spårbarhet/sökbarhet
• Förbättrad tillgänglighet 

av anläggningsdokumentation 
där den behövs

• Ökad nöjdhet bland berörda 
medarbetare

• Minskat personalberoende
• Ökad tillgänglighet
• Förenklad förvaltning 
• Färre felkällor 

(dokumentversioner)

Söderenergi — Sveriges fjärde

största fjärrvärmeproducent

Söderenergi producerar närmare 2
500 GWh fjärrvärme i Igelsta vär-
meverk, Igelsta kraftvärmeverk och

Fittjaverket. Vid Igelsta kraftvärme-
verk produceras dessutom el. Därut-
över finns två reservanläggningar,
Huddinge maskincentral och Geneta
panncentral. Merparten av värme-
produktionen säljs och distribueras
av våra kunder, Telge Nät i Södertäl-
je och Nykvarn samt av Södertörns
Fjärrvärme i Huddinge, Botkyrka
och Salem. Det finns dessutom ett
produktionssamarbete med Fortum
Värme. Söderenergi producerar
fjärrvärme för cirka 300 000 perso-
ner, kontor och industrier i södra
Storstockholm. Elproduktionen
uppgår till drygt 550 GWh per år
och motsvarar förbrukningen av

hushållsel i 100 000 bostäder. 
Söderenergi är certifierad avseende
ledningssystem för miljö och arbets-
miljö enligt de internationella stan-
darderna ISO14001 och
OHSAS18001. Söderenergi ägs av
Telge AB (42%) i Södertälje kom-
mun och av Södertörns Energi AB
(58%), ägt av Huddinge och Bot-
kyrka kommuner.

’’
All anläggnings-

dokumentation

ligger idag samlad

på nätverket i en

struktur som

avser att spegla

anläggnings-

strukturen”

I augusti öppnade Ides sitt första
kontor i Finland. Kontoret är placerat
i Helsingfors och är ett strategiskt
beslut grundat på nuvarande kunder
och efterfrågan i landet.  

– Vi har haft kunder i Finland under
många år och ser att det finns fler
verksamheter i landet som är intres-
santa för oss. Närhet är viktigt för
både dem och oss, säger Lars Geidne,
VD Ides AB.

Idag har Ides kontor i fyra olika städ-
er i Sverige: Linköping, Göteborg,
Västerås och Karlstad. Det nya kon-
toret i Finland blir därmed det första
kontoret i Norden utanför Sverige.
Ides har även kontor i Shanghai och
XI’an, Kina. 

Ides expanderar

genom att 

öppna kontor 

i Helsingfors, 

Finland

Flishög igelsta kraftvärmeverk.
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MasterConcept är ett stort system,
där alla företag har behov av olika
funktioner. För de tillfällen där ni
saknar något i MasterConcept, eller
vill anpassa en funktion för just er,
finns vår utvecklingsavdelning. 

Konfigurationer och 

nya funktioner

Vi gör anpassningar som passar er
verksamhet ännu bättre. Efter era öns-
kemål och behov, kan vår utvecklings-
avdelning ta fram allt ifrån olika konfi-
gurationer av befintliga funktioner,
exempelvis rapportjusteringar och rap-
portframtagning, till helt nya funktio-
ner med tillhörande användarmanual.

Systemintegrationer 

skapar bryggor

Med hjälp av systemintegrationer
går det att skapa en brygga mellan
olika avdelningar på en organisa-
tion. Vid integrationslösningar
mellan flera system får fler perso-
ner tillgång till en större del av
företagets dokumentation. Den
utökade informationsspridningen
får som resultat exempelvis säkrare
och snabbare inköpsbeslut, bättre
säljunderlag och bättre planerings-
underlag för underhåll. 

Kontakta vår säljavdelning
Sales@idesglobal.com

’’efter era 

önskemål och

behov, kan vår

utvecklings-

avdelning ta 

fram helt nya

funktioner”

Systemutveckling – vår avdelning
skräddarsyr efter era behov

För de tillfällen där ni saknar något i MasterConcept, finns ides utvecklingsavdelning.
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Varje år anordnar Ides olika events
för användare av MasterConcept.
Varje event är en del av Ides Commu-
nity. På varje event finns det represen-
tanter från många olika branscher
och företag – från de största energi-
bolagen och anläggningsleverantörer-
na i Sverige till små konsultfirmor.
Det är den bredden av kompetens
och erfarenhet som gör Ides Commu-
nity till ett spännande forum för
användarna och för oss. 

Eventen som anordnas är också ett
väldigt bra tillfälle att lämna feed-
back, ställa frågor och diskutera med
personalen på Ides. Med personer
från olika företag, med olika problem
och uppdrag, skapas det diskussions-

underlag som bidrar till hjälp för Ides
att utveckla produkten.

Ides Community Conference är det
största eventet. Här samlas företag,
såväl stora som små, för att lyssna på

externa presentationer och på Ides
som delar med sig av nyheter och
tips. Konferensen har hittills gått av
stapeln i Linköping, Västerås och
Göteborg. Konferensen bjuder även
på en härlig kväll med mingel och
underhållning. 

Användarträffen är ett annat event
som lockar många deltagare. Ides
User Group (IUG) är en gång om året
och inträffar hos någon av våra
användare. Hittills har användarträf-
fen vart på bland annat Ringhals,
Westinghouse och SKB.  På använ-
darträffen är det mycket fokus på
produkten med gruppövningar – ett
bra verktyg för användarna att
påverka produktutvecklingen. 

’’
Här samlas företag,

såväl stora som

små, för att lyssna

på externa 

presentationer 

och på Ides”

Bredden av kompetens och
erfarenhet gör Ides Community
till ett spännande forum

Erfarenhetsutbyte är en stor del i ides Community. 
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AutoCADs sökfunktion. 

Välkommen att kontakta Ides Support!

Håll er uppdaterade

på Ides blogg

AutoCAD levereras med en snygg
och användbar sökfunktion. Den är
användbar för de tillfällen när du
inte hittar kommandot du letar efter.

Om du vet vad kommandot heter,
går det snabbare att använda Auto-
CADs sökfunktion. 

AutoCAD sökfunktion

I Ides blogg hittar ni inlägg från
både utvecklings- och supportavdel-
ningen. Innehållet är blandat med sta-
tus kring utvecklingen av MasterCon-
cept, nya funktioner och tips & trix. 
http://blog.idesglobal.com

Skapa relationer med

drag and drop

Det är lätt att skapa relationer mel-
lan informationsobjekt, dokument
och objekt. Allt som behövs är att
använda drag-and-drop. Det är möj-
ligt att skapa länkar, kopiera och
flytta. Kommandona är följande:
• Flytta – Inget kommando
• Kopiera – CTRL-knappen
• Skapa länk – CTRL- och 
Shift-knappen 

Snabbsökning
Vi slår även ett slag för vår egen
snabbsökning. Den är väldigt
användbar när du letar efter något
specifikt och snabbt vill hitta det.
Med ikonerna väljer du om du vill
söka efter objekt, dokument, doku-
mentinnehåll, informationsobjekt,
huvudmapp eller projekt. Använd
sedan pilarna för att stega mellan
resultaten. Snabbsökningen är pla-
cerad ovanför trädet. 

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:

Beroende på relation, visas olika 

ikoner. För att kopiera visas ett plus,

för att skapa länk visas en sned pil,

och för att flytta visas en rak pil. 
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Större ritningsyta efter ovanstående inställningar. 

MasterConcept 

stödjer :

Autodesk AutoCAD 2013 – 2016

AutoCAD Electrical
AutoCAD Mechanical
AutoCAD P&ID
AutoCAD Plant 3D
AutoCAD Architecture

Autodesk Inventor 2014 – 2016
Autodesk Revit 2014 – 2016

Microsoft Office 2007
Microsoft Office 2010
Microsoft Office 2013
Microsoft Office 365

För er som använder elMaster
Design på små skärmar (exempelvis
laptops), finns det lite trix för att
förstora ritytan. En stor rityta är
också tacksamt vid granskande av
ritningar. Här kommer ett par trix. 
1.Storleken på Ribbon kan bli satt
att visa full storlek, enbart menytext
eller en kompromiss. Om du före-
drar hur elMaster Design såg ut
innan införandet av Ribbon, kan du
få tillbaka ett liknande utseende med
denna inställning. Inställningen åter-
finns i Ribbon, se bild 1. 

Om du granskar och inte arbetar
med ritningen kan du spara rityta
genom kommandot RIBBONCLO-
SE som gömmer Ribbon. Använd
kommandot RIBBON för att återi-
gen visa den. 

2. Ides Toolpalette kan minimeras,
se bild 2. Om du av misstag stänger
den, kan du öppna den med kom-
mandot IDESTOOLPALETTE 

3. Göm kommandoprompten med
CTRL 9 eller med kommandot
COMMANDLINEHIDE. 

Större ritningsyta 
på små skärmar

Bild 1.

Bild 2.
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VI ser tIll att dU får Ut 
max aV masterConCept
Ides MasterConcept erbjuder unika funktioner för

produkt- och anläggningskonstruktion gällande el,

instrument och process för effektivisering av industrins

tekniska & administrativa processer under hela livs-

cykeln.  Vårt PDM- och PLM-system MasterConcept

stödjer dokumenthantering och hantering av anlägg-

nings- och produktdata. 

Sättet att utnyttja programmen inom MasterConcept

varierar kraftigt med den typ av verksamhet som de

skall integreras i. Beroende på om ni är produktbolag,

apparatskåpsbyggare, anläggningskonstruktör eller

anläggningsförvaltare kommer du att använda olika

funktioner i systemet och behöva spetskompetens

inom just dessa. Målsättningen med utbildningen är

högre än att lära ut enbart handgreppen och 

funktionerna i systemet. I första hand lär vi ut 

konstruktionsprocessen med MasterConcept och

DocMaster som verktyg, men vi diskuterar även mycket

kring exempelvis olika arbetssätt och olika standarder. 

Kontakta oss på Ides Utbildning. 013–31 87 80 eller

training@idesglobal.com
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