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Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er
tilgængelig for en bruger med rollen som intern entreprenør.
Denne manual går ud fra du i forvejen er bekendt med den e-mail adresse du er registreret med i systemet og
dit kodeord.

Forside (før log ind)
Inden man er logget ind på sin bruger, mødes man af forsiden hvor der står lidt information om hvad Smart
BYG er.
På forsiden (og alle følgende sider) er der en menubar i toppen af skærmen hvor der indtil du er logget ind
kun er ‘Hjælp’ og ‘Log ind’ tilgængelig.
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Menupunktet: Hjælp
Dette menupunkt er en dropdown menu, som udvider sig med yderligere menupunkter så snart der trykkes
på det. Hjælp menuen indeholder følgende menupunkter:

Om Smart BYG

Kort information om hvad Smart BYG er og hvilken version systemet kører i.

Manualer

Indeholder guides, dokumentation og manualer til at hjælpe brugere af
Smart BYG.

Kontakt

En liste med kontaktoplysninger på de personer der er ansvarlige for
udvikling og drift af Smart BYG.

Menupunktet: Log ind
Dette menupunkt fører til en ny side der indeholder en
formular som skal udfyldes for at logge ind på Smart BYG.
Denne formular udfyldes med den e-mail, der er tilknyttet
din bruger, og dit kodeord som du gerne skulle have
modtaget da din bruger blev oprettet. Når dette er udfyldt
trykkes der på knappen ’Log ind’ og hvis du har indtastet de
rigtige oplysninger, vil du blive ført videre ind i systemet.

Glemt kodeord?
Skulle du uheldigvis have glemt eller mistet dit kodeord, kan
du trykke på dette link under log ind formularen. Det vil føre
dig til en side med en ny formular.

Her udfylder du den e-mail der er tilknyttet din bruger i
systemet og trykker på knappen ‘Anmod om nyt kodeord’.
Hvis du har indtastet den korrekte e-mail adresse, vil du kort
efter modtage en mail med et link til at nulstille dit kodeord.
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Når du har klikket på dette link, vil du modtage en ny mail med dit nye kodeord, som du skal bruge til at
logge ind med fremover.
Skulle du have glemt hvilken e-mail adresse du er registreret i Smart BYG med, skal du kontakte en
administrator eller supportmedarbejder i Ajos A/S. Du kan finde kontaktoplysninger via topmenuen ‘Hjælp:
Kontakt’.

Forside (efter log ind)
Når du så er logget ind vil du blive ført tilbage til forsiden, som nu ser helt anderledes ud.
Dine muligheder herfra, og udseendet på forsiden, afhænger af dine rettigheder i systemet og hvilke
byggepladser din bruger er forbundet med. Denne manual vil vise mulighederne for en standard bruger,
med rollen intern entreprenør, som er tilknyttet vores Demo Byggeplads.
På billedet herunder vises en typisk forside for en bruger med rollen intern entreprenør.

De følgende punkter beskriver hvad der er tilgængeligt på forsiden.
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Top menu (efter log ind)
Lad os starte øverst hvor vi stadig har top menuen – denne gang med nogle flere muligheder.
Her er en liste over hvad de enkelte menupunkter betyder (hvert punkt vil blive dybere beskrevet senere i
manualen):

Booking > Book ressource

Dette menupunkt fører til bookingformularen for ressourcer. Det er her du vil
bruge det meste af din tid som intern entreprenør. Her kan du foretage
bookinger af ressourcer – såsom kraner og mødelokaler – på byggepladser
du er forbundet med.

Booking > Book
leverandør

Dette menupunkt fører til ”booking” af leverandører. Her kan du søge efter
en leverandør i systemet, eller tilknytte en ny, og sende en anmodning til
denne leverandør om at de skal foretage en booking.

Hjælp

Dette er det samme menupunkt som vi også havde adgang til inden vi
loggede ind.

Profil

Dette menupunkt åbner en dropdown menu, med tre nye menupunkter 'Vis
Profil’, 'Rediger Profil' og ’Log ud’. Klikker du på 'Vis Profil' føres du til en side
med dine egne brugeroplysninger, klikker du på 'Rediger Profil' føres du til en
formular hvor du kan ændre dine brugeroplysninger samt skifte kodeord og
klikker du på ’Log ud’ vil din bruger blive logget ud af systemet.

Byggeplads forside valg
Under top menuen er der en dropdown-liste hvor du kan vælge en af de byggepladser du er forbundet
med.
Når du vælger en byggeplads her, ændrer du hvilket top-indhold der vises på din personlige forside – i
tilfældet på billedet foroven, vises forside indholdet for vores Demo Byggeplads med et billede af Von Ands
pengetank og en kort beskrivelse af byggepladsen.
Valg af byggeplads her, ændrer ikke på indholdet i de 'blå-kasser' længere nede på forsiden.
Som standard vil den første byggeplads på listen allerede være valgt.
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Lyn-indhold (blå-kasser nederst på forsiden)
Som det sidste på forsiden vises nogle bokse med forskelligt indhold. Formålet er at give overblik og hurtigt
adgang til de vigtigste og nyeste data der ligger I Smart BYG, som er relevante for dig.
Her er en beskrivelse af de blå-kasser og hvilket indhold de hver især viser:

Mine byggepladser

Denne kasse med lyn-indhold viser en liste over de byggepladser du er
forbundet med. Hver byggeplads beskrives med en titel og en adresse. Disse
byggepladser fungerer som knapper og når der trykkes på dem føres du
videre til en oversigt over den valgte byggeplads. Denne oversigt vil blive
beskrevet yderligere senere i manualen.

Mine bookinger denne
uge

Denne kasse indeholder en liste med alle de ressource bookinger du har
foretaget og er sat som modtager af i den indeværende uge. Hver element i
listen er en knap og når der trykkes på en af dem, føres du til en side med
yderligere detaljer om den valgte booking.

Mine 10 seneste
bookinger

Denne kasse indeholder en liste over dine 10 sidste bookinger i Smart BYG,
sorteret således at den nyeste står øverst.
Ligesom med listen med de ugentlige bookinger, fungerer de som knapper,
der fører dig videre til yderligere detaljer om den valgte booking.

Mine 10 senest modtagne
bookinger

Den sidste kasse viser en liste over de 10 seneste bookinger du er sat som
modtager af. Igen er listen sorteret med de nyeste bookinger øverst og
fungerer som knapper der fører til yderligere detaljer.

Det var alt hvad der var værd at vide om forsiden efter man er logget ind.
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Menupunktet: Book ressource
Nu er vi kommet til det nok vigtigste afsnit i manualen – beskrivelse af selve booking af ressourcer.
Billedet herunder viser den øverste del af 'Book ressource'-siden. Billedet viser dropdown-listen med
byggepladser (pil 1) og vores booking-skema (pil 2).

Valg af byggeplads
Det første man gør når man kommer ind på booking siden, er at vælge den byggeplads man gerne vil
booke en ressource på. Det gør man ved at finde navnet på byggepladsen i dropdown-listen vist med pil 1
på billedet foroven.
Her vises kun de byggepladser din bruger er forbundet med og som standard vil den første byggeplads på
listen automatisk være valgt.
Det er vigtigt at vælge byggeplads som det første, da det påvirker resten af booking formularen og hvis
man vælger en anden byggeplads efterfølgende vil alle ændringer I formularen blive nulstillet.
Når man har valgt en ny byggeplads, ændrer indholdet i booking formularen sig, så det kun er
informationer relevante for den valgte byggeplads der bliver vist.
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Booking skemaet
Lige under dropdown-listen med byggepladser, finder man en kasse med titlen 'Reservationer' vist med pil
2 på billedet foroven. Dette er booking skemaet.
Dette skema giver et overblik over bookinger af alle ressourcer på den valgte byggeplads for en given dag –
der som standard er sat til dagen i dag.
I skemaet vises byggepladsens ressourcer delt op efter kategorier (hvis der er nogen kategorier) og ud for
hver ressource er der en 'tidslinje' hvor forskellige farver markerer hvorvidt en ressource er optaget, lukket,
valgt, mv. Betydning af de forskellige farver er kort beskrevet under skemaet. I billedet herunder viser pil 1
hvordan tidslinjen for Tårnkran 1 er blevet markeret med farven blå, for at indikere at dette tidsrum er valgt
for bookingen.
Ud over at give overblik, kan skemaet også bruges som en genvej til at udfylde dele af selve booking
formularen som findes nedenunder. Det gøres blot ved at trykke i et felt ud for den ressource man ønsker
at booke, på det tidspunkt man ønsker at booke den. Så snart man har trykket på et felt, vil
bookingformularen nedenunder åbne sig og opdateres med de nye oplysninger, hvorefter man kan ændre
sine valg og tilføje yderligere oplysninger.
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Byggeplads plantegning
Inden vi går til beskrivelsen af selve booking formularen, kan man i billeden ovenfor, ude i højre side se en
lille tegning indikeret med pil 2. Dette billede viser plantegningen over byggepladsen og ved et enkelt tryk
på billedet popper den frem og bliver større, uden at man mister nogen af de informationer man allerede
har indtastet i booking formularen.
Neden under billedet er også et link, der åbner billedet i fuld størrelse i et nyt browser vindue.

Booking formularen
Bookingformularen befinder sig under booking skemaet og til venstre for plantegningen. Indtil der er valgt
en ressource, vises kun en dropdown-liste med alle de tilgængelige ressourcer på byggepladsen. Så snart
en ressource er valgt – enten via dropdown-listen eller via booking skemaet – så vises resten af formular
felterne. Billedet herunder viser booking formularen og alle tilknyttede kasser.
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Her beskrives de enkelte felter i booking formularen, og deres betydning:

Vælg ressource der
bookes

Med denne dropdown-liste vælger man hvilken ressource på byggepladsen
man ønsker at booke. Når man ændrer dette felt, ændrer mulige datoer,
tidspunkter og maksimal varighed sig også, således du kun kan vælge gyldige
tidspunkter.
Så snart en ressource er valgt i denne dropdown-liste, vises resten af booking
formular felterne også.

Vælg dato

Dette felt indeholder en lille kalender, hvor man blot skal trykke på en dato
for at vælge den. Afhængig af hvilken ressource man har valgt, er der nogle
datoer og ugedage der ikke kan vælges. Disse er vist med udtonet skrift og
kan ikke trykkes på.
Når man har valgt en dato, vil booking skemaet øverst på siden også ændre
dato, således det er let at få et overblik over tidsrum der er ledige.

Vælg tidspunkt

Dette felt er endnu en dropdown-liste der indeholder alle tilgængelige start
tidspunkter for booking af den valgte ressource.

Vælg varighed

Dette felt er en skydeknap, hvor man ved at trække den lille knap frem eller
tilbage på linjen, kan vælge varigheden af bookingen af den valgte ressource.
Den maksimale varighed er her styret af hvilken ressource man har valgt.

Evt. modtager

Her kan du indtaste e-mail adressen på en bruger som skal stå som modtager
af denne booking. Når du indtaster de første par tegn i enten brugerens navn
eller e-mail adresse, vil feltet selv søge i systemet efter brugeren og vise en
dropdown-liste hvor du kan vælge brugeren hvis han eksisterer. I billedet
foroven kan man se at, når man indtaster 'niko' har feltet fundet brugeren
med navnet Nikolaj.
At være modtager af en booking betyder at personen får notifikationer på email omkring bookingen, samt se oplysninger omkring bookingen og
godkende den.
Modtager feltet vil typisk blive brugt hvis du som intern entreprenør har
bestilt materialer hos en leverandør, og har anmodet leverandøren om at
booke en varemodtagelse. Når denne leverandør foretager bookingen, vil
han så sætte dig som intern entreprenør som modtager, således du kan følge
med i hvornår dine materialer forventes at ankomme.

Evt. bemærkninger

Dette felt kan indeholde noget fritekst, så du kan tilføje nogle ekstra
oplysninger omkring bookingen, som modtageren eller andre med adgang til
bookingoplysningerne kan læse.

Efterhånden som du får udfyldt formularen, kan du se dine valg i boksen med titlen 'Oplysninger om
reservation' som vises under plantegningen. Denne boks indeholder info omkring dit valg af ressource, dato
og tidspunkt. Derudover vil der også stå en advarsel her, hvis ressourcen allerede er booket i det valgte
tidsrum, eller andet skulle være til hinder for at kunne booke ressourcen med de pågældende valg.
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Billedet herunder viser hvordan vi har forsøgt at foretage en booking af en ressource i et tidsrum der
overlapper med en anden booking. Ud over den lille advarsel nede i boksen med oplysninger, kan man
også i bookingskemaet se med det samme at tidspunktet overlapper.

Hvis der vises advarsler når du har udfyldt formularen, vil det ikke
være muligt at booke ressourcen før du har rettet dine valg, indtil der
ikke er flere advarsler.
Som det sidste på bookingsiden har du mulighed for at tilføje e-mail
adresser som skal modtage et iCalender event notifikation på deres
mail. Boksen hvor disse tilføjes ligger under boksen med oplysninger.

Her kan du tilføje alle e-mail adresser og er der intet krav til at de
allerede eksisterer som brugere i Smart BYG. Der er også knapper til
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hurtigt at tilføje dig selv eller booking modtageren som modtager af en iCalender notifikation. Du kan slette
e-mail adresser fra listen igen ved at trykke på det lille grå kryds ud for e-mail adressen.

Når du har udfyldt formularen og der ikke er nogle advarsler, kan du trykke på den lille
grønne knap nederst i formularen hvor der står 'Reserver'. Straks herefter vil du modtage
en e-mail med en bekræftelse på din booking. Har du sat en person som modtager, vil
denne person også modtage en bekræftelse, og alle e-mail adresser som er tilføjet som iCalender event
modtager, vil modtage en mail med sådan et event.
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Menupunktet: Book leverandør
Dette menupunkt fører til siden for ”booking” af leverandører. Formålet med denne side er at sende en
anmodning til en leverandør, såsom Stark, om at de skal logge ind og foretage en booking af f.eks. en
varemodtage plads.
På denne side kan en intern entreprenør derfor søge efter eksisterende leverandører i systemet, eller
oprette en ny leverandør. Når en leverandør er valgt, vil man herefter kunne sende en besked til
leverandørens e-mail med booking anmodningen.
Billedet herunder viser formularen for Book leverandør siden.

Denne side indeholder to kasser. Den første ’Vælg leverandør’ indeholder to formularer til at søge efter eller
oprette en ny leverandør. Den anden kasse ’Anmodning til [titel på byggeplads]’ indeholder en formular til
at udfylde oplysninger om anmodning, såsom hvilken byggeplads leverandøren skal foretage en booking
på, evt. et leverance nummer og en kommentar.
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Vælg leverandør at sende anmodning til.
Når man booker en leverandør, er det første man vælger, hvilken leverandør man vil sende en booking
anmodning til. Først søger man efter om leverandøren allerede eksisterer i systemet – der kan søges både
efter e-mail navn på kontaktpersonen, eller navn på firmaet. Når man trykker på knappen ’Søg’ kommer en
lille pop up boks frem med en liste over alle søge resultaterne. Hvis et af resultaterne er den leverandør
man leder efter, så klikker man bare på den række i listen hvor leverandøren forekommer.
Hvis leverandøren ikke eksisterer i systemet i forvejen, har man i stedet mulighed for at oprette ham som
bruger. Det gør man ved at udfylde e-mail adressen på kontaktpersonen for leverandøren, navnet på
kontaktpersonen og navnet på firmaet. Herefter trykker man ’Opret’.
BEMÆRK! At brugeren ikke bliver endeligt oprettet før anmodningen sendes ved at trykke ’Send
anmodning’.
Når man har valgt en bruger – enten en eksisterende eller en ny – så vil dennes oplysninger fremgå nederst
i den anden kasse ned titlen ’ Anmodning til [titel på byggeplads]’ til højre i skærmbilledet.

Anmodning til [titel på byggeplads]
Efter man har valgt en leverandør, er det sidste man skal inden man kan sende anmodningen, at vælge en
byggeplads som bookingen skal foretages på, samt udfylde yderligere oplysninger.
Det første i denne formular er en dropdown-liste som indeholder alle de byggepladser som brugeren er
forbundet med. Som udgangspunkt vil den første byggeplads på listen blive valgt automatisk.
Når man har valgt en byggeplads på listen kan man vælge at udfylde leverance nummer eller tilknytte en
bemærkning til anmodning. Når man er færdig med at udfylde oplysninger, trykker man på knappen ’Send
anmodning’.
Så snart det er gjort vil leverandøren modtage en e-mail med de oplysninger du har indtastet og et link til
booking formularen. Hvis du har oprettet en ny leverandør, vil denne desuden også modtage sit kodeord
samt et link til at logge ind i systemet.
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Menupunktet: Profil
Dette menupunkt er en dropdown-menu der indeholder følgende punkter:

Vis Profil

Dette menupunkt fører til din profil hvor du kan se oplysninger om din
bruger.

Rediger Profil

Dette menupunkt fører til en formular hvor du kan rette dine oplysninger, så
som navn, adresse, telefon, e-mail, firma, mv.

Log ud

Det sidste menupunkt er 'Log ud', som logger din bruger ud af systemet så
eventuelle andre brugere af computeren ikke har adgang.

Vis Profil
Som navnet på menupunktet antyder kan du her se din profil og i den forbindelse alle relevante
oplysninger om din bruger. Billede herunder viser profilen for vores test-bruger.

Profilen viser brugerens grundoplysninger så som navn, firma, e-mail, adresse osv. Man kan også se
brugerens roller – dog kun roller som er gældende på hele siden.
Der vises også en liste over alle brugerens egne bookinger/reservation, samt en liste over alle brugerens
modtagne bookinger/reservationer.
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Som det sidste er der en stor knap ’Download PDF Oversigt’ som er en
dropdown-menu hvor man kan downloade en PDF-fil med alle brugerens
egne og modtagne bookinger i en given periode.

Rediger Profil
Når man trykker på menupunktet Rediger
Profile kommer man til en formular hvor man
kan rette i din brugers grundoplysninger.

Billedet til højre viser denne formular.

Her kan du også ændre din e-mail adresse og
dit kodeord.

Når du har foretaget dine ændringer, trykker du
blot på knappen ’Gem oplysninger’ og dine
ændringer vil blive gemt. Herefter bliver du
automatisk videresendt til ’Vis Profil’ siden.
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