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Gränssnitt
Gränssnittet i FM Access består av fyra delfönster:

 1. Objektstruktur, se "Objektstruktur" på sidan 6.

 2. Egenskapsfönster, se "Egenskapsfönster" på sidan 7.

 3. Dokument-/Gridlista, se "Dokument-/Gridlista" på sidan 8.

 4. Grafikfönster, se "Grafikfönster" på sidan 13.

De olika delfönstren kan justeras storleksmässigt i förhållande till varandra genom att 

tag och dra i skiljelinjerna mellan fönstren.  På skiljelinjerna finns funktionspilar  

för att snabbt maximera eller minimera ett valt fönster.
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Kontroll av arkivversion
Kontrollera om aktuell arkivversion är laddad i webbläsaren med hjälp av 

versionsknappen på systemlisten.

Tabellen nedan ger en beskrivning av de olika knapparna som visas i systemlisten.

Knapp Beskrivning

Visar att aktuell arkivversion är laddad i webbläsaren.

Visar att en ny standardversion av arkivet publiceras under tiden man är 
inloggad.

Klicka på   för att växla till den aktuella arkivversionen. 

Knappens utseende ändras tillbaka till .
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Objektstruktur
I delfönstret Objektstruktur presenteras alla objekt i en trädstruktur.
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Egenskapsfönster
I delfönstret Egenskapsfönster visas egenskaperna för det objekt som är valt i 

delfönstret Objektstruktur.
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Dokument-/Gridlista
I  delfönstret Dokument-/Gridlista visas de dokument och/eller objekt som är kopplade 

till objekt som markerats i delfönstret Objektstruktur.

Klicka på en flik för att se de dokument som ingår, till exempel fliken Fastighet för att se 

fastighetsritningar.

Klicka på en rad i listan för att visa objekt, till exempel Word-fil eller ritning, i delfönstret 

Grafikfönster.

Varje kolumn kan sorteras. Klicka på pilen till höger i varje kolumnhuvud för att välja 

sortering. Det går även att välja vilka kolumner som ska visas och i vilken ordning de ska 

visas. Valen sparas automatiskt per dokument/objekttyp i den aktuella 

webbläsaren/datorn.

Företag kan ha en säkerhetspolicy som hindrar att 

användaren får spara informationen i webbläsaren. I 

dessa fall återställs standardinställningarna varje gång 

sessionen avslutas.
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Datafiltrering
Klicka på pilen i kolumnhuvudet för den kolumn som det ska filtreras data att se 

alternativet Filters.

Skriv in en text för att filtrera fram enbart de poster som innehåller den inskrivna texten. 

 

Kryssa i kryssrutan är tomt för att visa de poster som är tomma.

Kryssa i kryssrutan är inte tomt för att visa de poster som inte är tomma.

Om vald kolumn innehåller uppslagsvärden visas alla tillgängliga värden i filterlistan så 

att ett eller flera värden kan väljas för filtreringen.
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Rapport från dokumentlistan
Innehållet i dokumentlistan kan exporteras till en Excel-fil. Rapporten kan efter export 

laddas ner och hanteras lokalt på datorn.

För att hantera rapporten lokalt på datorn krävs att en 

applikation som kan hantera MS Excel-format finns 

installerad.

Följ stegen nedan för att exportera till Excel-fil.

 1. Markera ett eller flera objekt i delfönstret Objektstruktur.

 2. Välj ett alternativ i menyn Rapport.

Tabellen nedan ger en beskrivning av de olika Excel-exporterna.

Excel-export Beskrivning

Nuvarande flik Exporterar endast den flik som är aktiv i dokumentlistan.

Alla flikar Exporterar alla flikar. Varje flik blir en egen flik i den exporterade 
Excel-filen.

Markerade 
poster

Exporterar endast de poster som markerats i kolumnen längst till 
vänster.

Rapportfunktionen sker som ett bakgrundsjobb och rapporter hämtas ner från fönstret 

Serveruppgifter .
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Håll flik
Det går att välja en flik och låta fliken  hållas kvar  vid byte av objekt i delfönstret 

Objektstruktur, så länge som den valda fliken finns tillgänglig. Denna funktion 

åsidosätter att standarddokumentet för valt objekt i delfönstret Objektstruktur alltid 

visas först.

 1. Välj flik.

 2. Klicka på Håll flik. 

Klicka på Håll flik igen för att återgå till normalläge.

I exemplet nedan har fliken Arkitekt valts. Applikationen 

kommer då att ligga kvar i fliken Arkitekt när så är möjligt.
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Länkade dokument

Klicka på   i kolumnen L för respektive dokument om information om var dokumentet 

finns länkad ska visas.

I exemplet nedan finns dokumentet med ID 

003036845650 länkat i två strukturer.

Alla objekt i sökvägsinformationen är klickbara och ger vid ett klick förflyttning till 

objektet i delfönstret Objektstruktur.

Navigering i nyligen visade dokument/objekt
Klicka på  eller  för att navigera i nyligen visade dokument i delfönstret Dokument-

/Gridlista eller objekt i delfönstret Objektstruktur.
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Grafikfönster
I delfönstret Grafikfönster presenteras innehållet för det objekt som valts i delfönstret 

Dokument-/Gridlista.

Innehållet kan vara:

 l raster-, vektor- och kartritningar

 l externa filformat som foton och PDF-dokument

Överlagrade vektorer kan användas för att grafiskt illustrera olika funktioner eller annat 

som är av värde att visa ovanpå grundritningen.

Överlagrad information kan inte göras på innehåll som 

utgörs av bilagor eller länkar till andra system.
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Viewer för bilagor
Viewern för bilagor är en PDF-viewer som ger möjlighet att söka text i PDF-dokument (ej 

raster-PDF). Det går bland annat att rotera och hantera lager om sådana finns i 

dokumentet.
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Knappar i grafikfönstret
Bilden nedan visar knapparna som visas i Välj-läget. Detta är standardläget i FM Access 

och i detta läge går det bland annat att markera ritade objekt på ritningen, och använda 

filter.

Tabellen nedan ger en beskrivning av varje knapp.

Knapp Beskrivning

Spara
Sparar förändringar som gjort på ritade objekt på ritningen.

Knappen är endast aktiv då valet Automatisk spara inte är valt och en 
ändring har gjorts på ritningen.

Hantera
Funktioner för att hantera det aktuella dokumentet. 

Egna lager läggs till och inställningar för de egna lagren ställs in.

Dokumentinformation
Öppnar ett fönster med det visade dokumentets metadata.

Alternativ
Ger möjlighet att aktivera Automatisk spara och automatisk visning av 
länkade objektegenskaper på ritade och länkade geometrier, se 
"Automatiskt sparande" på sidan 19. 

Se även "Inställningar för dokument" på sidan 18.

  Ladda om
Regenererar dokumentet från servern.

Dokumentplacering
Öppnar ett fönster som visar var dokumentet finns länkat i 
trädstrukturen.

Zooma ut
Zoomar ut i fasta steg runt centrumpunkt i grafikfönstret.
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Knapp Beskrivning

Zooma in
Zoomar in i fasta steg runt centrumpunkt i grafikfönstret.

Zooma hela
Zoomar ut så att hela dokumentet visas.

Automatisk zoom 
Om aktiverad zoomas markerat ritobjekt in automatiskt.

Hårkors
Slår på/av hårkors i grafikfönstret.

Mätmarkör
Slår på/av mätmarkör och definiera enhet och diameter.

Ortho snap
Slår på/av funktionen för att rita vinkelrätt.

Vinkelsnap
Används i kombination med Rotera-funktionen för att rotera i 15 graders 
steg.

Vektorsnap
Används i redigera- eller redlineläge för att fästa till befintliga vektorer.

Dynamiska etiketter
Används för att visa objektinformation på ritningen. 

Administratören måste konfigurera etiketter 

innan funktionen kan användas.

Skriv till PDF
Skriver ut till PDF. Se "Snabbutskrift" på sidan 63.

Förhandsgranska
Förhandsgranskar utskrift. Se "Skriv ut med skala" på sidan 64.

Bildvy
Öppnar nytt fönster för att kopiera vy till urklippshanteraren eller ladda 
ner vyn som en PNG-fil.
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Knapp Beskrivning

Alternativ för de olika delfilerna för visad ritning. 

Om  en vektordel är skapad visas den som standard.

Alternativ för de lager som finns i filens vektordel.

Visas endast om vektordelen, Overlay eller Redline, är aktiv

Välj
Standardläge för ritningen. Objekt kan markeras men inte redigeras.

Redigera
Aktivera detta läge om objekt ska ritas på ritningen. 

Flera nya verktyg, som används för att rita och redigera objekt som är 
ritade på ritningen, visas. 

Knappen är aktiv då aktuell version eller aktuellt utkast är redigerbart.

Redline
Aktivera detta läge om markeringar, text eller mätning ska göras på 
ritningen.

Hantera ändringsärende
Aktivera detta läge för rapportering av ändringsärende.

Funktionen kräver separat licens och att 

användaren har tilldelats rättigheter i 

systemet för funktionen.

Hjälp
Öppnar onlinemanual  i ett nytt webb-fönster.
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Inställningar för dokument
I delfönstret Grafikfönster finns två alternativ för inställningar att sätta för dokument.

 1. Automatiskt spara, se "Automatiskt sparande" på nästa sida.

 2. Objektegenskaper, se "Objektegenskaper" på sidan 20.
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Automatiskt sparande

Följ stegen nedan för att aktivera automatiskt sparande i delfönstret Grafikfönster.

 1. Klicka på  .

 2. Kryssa i kryssrutan Automatisk spara.

Följ stegen nedan om automatiskt sparande inte är aktiverat i användarprofilen under  

fliken Dokument.

 1. Kryssa i kryssrutan Automatisk spara.

 2. Ange tid mellan automatiskt sparande.
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Objektegenskaper

Följ stegen nedan för att aktivera objektegenskaper.

 1. Klicka på  .

 2. Välj visningsinställning för Objektegenskaper.

Tabellen nedan ger en beskrivning av varje menyval.

Menyval Beskrivning

Vid musöver Egenskapsfönstret visas automatiskt bara markören förs över ett 
länkat rum på ritningen.

Vid klick Egenskapsfönstret visas endast vid aktivt klick på ett länkat rum.

Av Egenskapsfönstret visas inte.

Oavsett vilken inställning som gjorts för objektegenskaper så går det alltid att visa 

egenskaper från länkat objekt genom att högerklicka på vektorn och välja 

Objektinformation.

Egenskapsfönstret är endast synligt i Visa-läget.
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Egenskapsfönstret  kan nålas fast på en viss position i webbläsaren genom att trycka på 

nålen.
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Användarprofil
Till varje användare hör en användarprofil. Från användarprofilen sätts personliga 

inställningar.

Användarprofil består av tre flikar:

 1. Fliken Allmänt, se "Flik Allmänt" på nästa sida.

 2. Fliken Dokument, se "Flik Dokument" på sidan 24.

 3. Fliken Redline, se "Flik Redline" på sidan 27.

Följ stegen nedan för att öppna användarprofilen.

 1. Klicka på användarnamnet.

 2. Välj Användarprofil i menyn.
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Flik Allmänt
Under fliken Allmänt sätts  inställningar för gränssnittet och objektmetadata.

Tabellen nedan ger en beskrivning av de olika inställningarna under fliken Allmänt.

Inställning Beskrivning

Språk för gränssnitt Välj språk för gränssnitt, knappar och menyer.

Tema Välj utseende på fönster, knappar och menyer.

Sidstorlek Välj sidstorlek.

Valet påverkar hur många poster som visas per sida i 
delfönstret Dokument-/Gridlista.

Dölj tomma fält Kryssa i kryssrutan för att dölja tomma egenskapsfält i 
delfönstret Objektstruktur.

Objektegenskapsläge Välj alternativ för när objektegenskaper ska visas.

Vid musöver visar egenskaper när muspekaren hålls över 
objektet.

Vid klick visar egenskaper vid klick på objektet.

Av visar inga egenskaper.
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Flik Dokument
Under fliken Dokument sätts en mängd av olika inställningar för dokument.

Tabellen nedan ger en beskrivning av de olika inställningarna under fliken Dokument.

Inställning Beskrivning

Vektorritning Ange standardenhet för vektorer.

Rasterritning Ange standardenhet för raster (bakgrundsritning).

Kartritning Ange standardenhet för karta.

Kompositdokument Ange standardenhet för kompositdokument (raster+vektor).

Synkning av 
Grafikfönster - Gridlista

Synkning mellan delfönstret Grafikfönster och delfönstret 
Dokument-/Gridlista.

Då länkad vektor på ritning markeras kan det länkade 
objektet markeras i delfönstret Dokument-/Gridlista.

Synkning av 
Grafikfönster - Gridlista 

Samma som ovan, med tillägget fliken växlas i delfönstret 
Dokument-/Gridlista för att markera länkat objekt.
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Inställning Beskrivning

tillåt ändring av klass

Automatiskt sparande Kryssa i kryssrutan för att spara ändringar på redlinelager 
och redigeralager automatiskt.

För automatiskt sparande, se "Automatiskt sparande" på 
sidan 19.

Tid mellan automatiskt 
sparande (sek)

Ange det antal sekunder det ska gå mellan att vektorer 
sparas.

Zooma till länkad vektor 
(%)

Ange zoom-procent till länkad vektor då länkat objekt 
markeras i delfönstret Dokument-/Gridlista. 

Ju högre större värde som anges, desto mer av ritningen 
visas runt den länkade vektorn. 

10 - 500 är möjliga värden.

Standard filtreringslager Inställning för att visa ett visst filter som standard då FM 
Access startas.

Aktivera standardfilter Kryssa i kryssrutan för att använda standardfilter, en viss 
dynamisk etikett, vid uppstart av FM Access.

Standardfilter Välj standardfilter som ska användas vid uppstart av FM 
Access.

Aktivera standardetikett Kryssa i kryssrutan för att använda standardetikett.

Standardetikett Välj standardetikett.

Standard redigeralager Välj vilket globalt lager som ska vara automatiskt valt i 
redigeralagret.

Behåll lager (Klistra in) Kryssa i kryssrutan för att behålla det lager en kopierad 
vektor hade på källdokumentet när det klistras in.

Behåll länkar (Klistra in) Kryssa i kryssrutan för att kopiera med länkar till kopierade 
vektorer när de klistras in.

Hårkors i Välj-läget Visa hårkors i Välj-läget.

Hårkors i Redigera-läget Visa hårkors i Redigera-läget.

Hårkors i 
Förhandsgranskaläget

Visa hårkors i Förhandsgranskaläget-läget.
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Inställning Beskrivning

Hårkors i malleditorn Visa hårkors i malleditorn.

Hårkorsbredd Ange bredd på hårkors genom att dra med knappen på 
linjen.

Mätmarkör Kryssa i kryssrutan om mätmarkör ska användas.

Enhet för mätmarkör Ange enhet för mätmarkör.

Storlek på mätmarkör Ange storlek på mätmarkör.

Vektorsnap Kryssa i kryssrutan för att aktivera snap-funktionen.

Vid aktiverad snap-funktion fäster ritfunktioner mot 
existerande vektorer på ritningen så att, till exempel, 
ändpunkter eller mittpunkter för existerande vektorer kan 
användas.

Snapradie (px) Ange hur stor radie snap-funktionen ska ha. 

Utökad känslighet vid 
val

Kryssa i kryssrutan för utökad känslighet vid val av vektorer 
på ritning. 

Applikationen söker efter vektorer inom ett angivet avstånd 
i pixlar runt själva markören. 

Detta gör det enklare att markera tunna linjesegment på 
ritningen.

Bara då inget objekt 
hittades med normal 
känslighet

Kryssa i kryssrutan för utökad känslighet då val med normal 
känslighet inte resulterade i någon träff.

Känslighet (px) Ange känslighet i px.

Anpassa till bilaga Visningsläge för  hur bilagor presenteras då de väljs i 
delfönstret Dokument-/Gridlista.
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Flik Redline
Under fliken Redline sätts standardinställningar för nya redlinelager. Fliken Redline 

innehåller två underflikar Lager, se "Flik Lager" på nästa sida och Text, se "Flik Text" på 

sidan 29.
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Flik Lager

Under fliken Lager sätts inställningar för lager, bland annat färg och fyllning.

Tabellen nedan ger en beskrivning av de olika inställningarna under fliken Lager.

Inställning Beskrivning

Linje Färg Välj färg för omslutande linje på ytobjekt.

Ytobjekt kan till exempel vara rektanglar och polygoner.

Statisk 
linjebredd

Kryssa i kryssrutan för statisk linjebredd.

Tjocklek Välj tjocklek för omslutande linje på ytobjekt.

Enhet Välj den enhet, till exempel pixel, som tjocklek på linjen 
ska anges med.

Opacitet Ange opacitet på linje genom att dra med knappen på 
linjen.

Fyllning Färg Välj färg för fyllning av ytobjekt.

Opacitet Ange opacitet på fyllningen genom att dra med knappen 
på linjen.
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Flik Text

Under fliken Text sätts inställningar för text.

Tabellen nedan ger en beskrivning av de olika inställningarna under fliken Text.

Inställning Beskrivning

Linje Färg Välj färg på linje.

Statisk linjebredd Kryssa i kryssrutan för statisk linjebredd.

Tjocklek Välj tjocklek för linje.

Enhet Välj den enhet, till exempel pixel, som tjocklek på 
linjen ska anges med.

Opacitet Ange opacitet på linje genom att dra med knappen på 
linjen.

Fyllning Färg Välj färg på fyllning.

Opacitet Ange opacitet på fyllningen genom att dra med knappen 
på linjen.

Andra

 

Standardhöjd 
text, pixlar

Välj standardhöjd på text.

Font Välj typsnitt.
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Vektorer
Klicka på ett objekt för att markera det. Håll ned Ctrl för att markera flera enstaka objekt.

För att välja flera objekt samtidigt tryck ned Ctrl och dra med vänsterknappen på musen 

över den del av ritningen där vektorer ska markeras. Detta kan göras på två sätt:

 1. Börja nerifrån och dra fönstret upp och åt höger, markeringsfönstret kommer då att 

vara blått och ha en heldragen linje.

Endast vektorer som befinner sig helt innanför fönstret kommer att markeras.

 2. Börja uppifrån och dra fönstret ned och åt vänster, markeringsfönstret kommer då 

att vara grönt och ha en streckad linje.

Vektorer som skärs av fönstret eller är helt innanför kommer att markeras.

Då vektorer markeras visas:

 l en roteringsikon som är en gul trekant. Även om flera vektorer markerats finns 

endast en roteringpunkt.

 l en flyttpunkt som är en gul cirkel för varje markerad vektorentitet.

Om flera vektorer markerats samtidigt är flyttpunkten för samtliga markerade vektorer en 

romb.

Se även "Flytta vektorer" på sidan 33 och "Rotera vektorer" på sidan 34.
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Lager
I lagerlistan visas vilka lager som finns på den ritning som visas i grafikfönstret. 

Funktionerna fungerar på samma sätt både för redlinelager och redigeralager.

I lagerlistan visas vilka lager som finns på den ritning som visas i grafikfönstret. 

I listen under listan finns ett öga och en bock som ger 

möjlighet att sätta visa- och aktiv status för samtliga lager 

på en gång.

Tabellen nedan ger en beskrivning av varje kolumn.

Kolumn Beskrivning

O Visar antingen en glob eller en personikon. 

Globen visar att lagret är globalt och personikonen att lagret är 
personligt skapat av någon användare.

Fy Fyllning

Visar om lagret har en standardfyllning för vektorobjekt som har en 
area.

St Streck

Visar vilken linjefärg som används för lagret.

Namn Namn på lagret.

R Rättighet

Om användaren har rätt att redigera på lagret visas ett upplåst hänglås.

Om användaren inte har rätt att redigera visas ett låst hänglås.
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Kolumn Beskrivning

S Synligt

Om lagret är synligt för användaren visas ett öga.

Om lagret är dolt för användaren visas ett öga med ett streck över. 

Användaren kan själv välja att visa eller dölja lager i listan genom att 
klicka på ögat, men valet är bara temporärt, vid byte av ritning eller 
regenerering återgår listan till standardvärdet.

A Aktivt

Om lagret är aktivt visas en grön bock.

Om lagret är inaktivt visas en röd bock.

När ett lager är inaktivt kan inte vektorer på lagret markeras. 
Vektorerna är fortfarande synliga och kan användas för filtrering men 
det går inte att skapa nya vektorer eller redigera befintliga på lagret.

Välj att aktivera eller inaktivera lager i listan genom att klicka på 
bocken. Valet är temporärt vilket betyder att vid byte av ritning eller 
regenerering återgår listan till standardvärdet.
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Flytta vektorer
Då vektorer markeras så visas en flyttpunkt som är en gul cirkel för varje markerad 

vektorentitet. Om flera vektorer markerats kommer det även att finnas en rombformad, 

gul flyttpunkt för samtliga markerade vektorer, dra i den för att flytta alla markerade 

vektorer samtidigt.

Om SHIFT hålls ned kan den rombformade flyttpunkten 

flyttas till ett annat läge som gör det lättare att relatera till 

den målpunkt som finns för de vektorer som ska flyttas.
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Rotera vektorer
Då vektorer markeras så visas en roteringsikon som är en gul trekant. Även om flera 

vektorer markerats kommer det endast att finnas en roteringpunkt.

Klicka och håll ner markören samtidigt som markören flyttas. Roteringen visas. Släpp 

upp markören då önskad rotering nåtts för de markerade vektorerna.

Om SHIFT hålls ned kan den rombformade flyttpunkten 

flyttas till ett annat läge om rotering ska göras runt en 

annan punkt än den som anges automatiskt.

Klicka på  om roteringen ska göras i ett intervall på 15 grader. Roteringen snappar 

15 gradersintervall och gör det enkelt att rotera till exempel 45 eller 90 grader.
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Konvertera rektangel till polygon
En ritad rektangel kan konverteras till en polygon, med mer än fyra brytpunkter.

 1. Högerklicka på rektangeln.

 2. Välj Konvertera till polygon i menyn.
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Överlagrade vektorer
Vektorer kan påföras på ritningen i med hjälp av två olika lager, antingen med hjälp av 

redigeralager eller med hjälp av redlinelager. I båda lagren används ett antal 

fördefinierade funktioner för att markera, mäta och för att sätta in text och ikoner.

Tabellen nedan ger en kort beskrivning av de båda lagren.

Lager Beskrivning

Redline Redlinelagret är tillgängligt för alla användare och kräver inga speciella 
rättigheter. 

Som standard skapas markeringarna på ett privat lager som inte kan ses 
av någon annan användare. 

Redlining kan delas av den som skapar redliningen med andra 
användare eller grupper.

Se "Redlinelager" på nästa sida.

Redigera Redigeralagret är oftast endast tillgängligt för administratörer då det 
krävs rättigheter för att påföra vektorer i detta läge. 

Vektorer kan här ritas på globala lager som kan visas för alla användare. 

Vektorer som ritas på redigeralager kan också länkas till objekt i 
delfönstret Objektstruktur. 
Se "Redigeralager" på sidan 47.
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Redlinelager
Redlinelagret är tillgängligt för alla användare och kräver inga speciella rättigheter. Som 

standard skapas markeringarna på ett privat lager som inte kan ses av någon annan 

användare. 

Använd redlinelagret för att enkelt mäta en area, rita en markering eller skriva en text. 

Använd de ritfunktioner som beskrivs i "Knappar i Redline-läget" på nästa sida. Det som 

ritas sparas på en privat redliningdel i systemet. Redlining kan delas av den som skapar 

redliningen med andra användare eller grupper.

Klicka på  Dela Redline för öppna rättigheter för redliningen. Redigeralager och 

redlinelager administreras på samma sätt, se "Hantering av redlinelager" på sidan 42.
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Knappar i Redline-läget

I Redline-läget tillkommer knappar för redlining.

Tabellen nedan ger en beskrivning av varje knapp.

Knapp Beskrivning

Ångra
Backa stegvis i de ritkommandon som utförts i den nuvarande 
ritningssessionen.

Vid omladdning eller byte av ritning 

försvinner möjligheten att ångra.

Gör om
Backa stegvis i de ångra-kommandon som utförts i den nuvarande 
ritningssessionen. 

Vid omladdning eller byte av ritning 

försvinner möjligheten att göra om.

Duplicera
Markera vektorer från globala lager och använd Duplicera för att kopiera 
dem till eget redlinelager där de kan redigeras efter behov.

Klipp ut
Klipp ut vektorer för att kunna klistra in dem på annan ritning.

Kopiera
Kopiera vektorer för att senare kunna klistra in.

Klistra in
Klistra in vektorer på samma eller annan ritning.
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Knapp Beskrivning

Rita rektangel
Välj en startpunkt och sedan motstående diagonala punkt för att skapa 
rektangeln.

Rita linje
Välj en startpunkt och en slutpunkt för linjen.

Rita polylinje
Välj en startpunkt och markera sedan varje brytpunkt som polylinjen ska 
ha. 

Avsluta genom att högerklicka och välj Avsluta rita.

Rita polygon
Välj en startpunkt och markera sedan varje brytpunkt som polylinjen ska 
ha. 

Avsluta genom att högerklicka och välj Avsluta rita.

Rita cirkel
Välj en centrumpunkt och dra markören tills önskad storlek nåtts.

Klicka med vänsterknappen på musen för att slutföra cirkeln.

Rita ellips
Välj en centrumpunkt och dra markören tills önskat utseende nåtts.

Klicka med vänsterknappen på musen för att slutföra ellipsen.

Skapa text

 1. Markera en startpunkt för texten. 

Ett redigerafönster för texten visas. 

 2. Skriv en text.

 3. Klicka på Stäng.

 4. Ändra storlek och läge på texten genom att använda 
redigeringspunkterna.

Sätt in ikon

 1. Välj ikon att sätta in.

Om ikoner kategoriserats går det att välja vilka kategorier som ska 
visas i listan. 

 2. Markera ikon och klicka på Välj.
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Knapp Beskrivning

Det går även att välja en ikon från ikonlistan och dra och släppa 

den på ritningen.

Om ikonen ska ha en fast storlek på ritningen oberoende av zoomfaktor 
så används valet Ange fast bildstorlek innan ikonen väljs i listan.

Sätt in areauppgift

 1. Markera en ritad geometri med yta.

 2. Klicka på Sätt in areauppgift för att sätta in en areauppgift för den 
markerade ytan. 

Uppgiften sätts in på det nuvarande lagret.

Sätt in längduppgift

 1. Markera en ritad geometri

 2. Klicka på Sätt in längduppgift för att sätta in en längd- eller 
omkretsuppgift för den markerade geometrin. 

Uppgiften sätts in på det nuvarande lagret.

Notering
Sätt in noteringsikon. 

Noteringsikonen kan öppnas och där kan noteringstext skrivas och bilder 
och dokument kan laddas upp till noteringen från den lokala enheten.

Färg
Används för att ändra färg på valt objekt. 

Välj färg för linje och för fyllning om yta finns på valt objekt.

Transparens
Används för att ändra transparens på valt objekt.

Välj transparens för linje och för fyllning om yta finns på valt objekt.

Linjebredd
Används för att ändra linjebredd på valt objekt.

Välj först om linjebredden ska vara statisk; se lika tjock ut oberoende av 
vilken zoomning som används. Enhet ska då vara Pixel. 
Om linjebredden inte ska vara statisk kan man välja vilken enhet 
bredden ska anges i. 

Ändra sedan bredd och se resultatet direkt på ritningen. 
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Knapp Beskrivning

Dela Redline
Används för att dela redlining med andra användare i FM Access.

Det går att dela visning av redliningen och även låta andra användare 
redigera ens redlining.

Redline stil
Här kan varje användare ställa in hur redliningen som standard ska se ut 
då man börjar rita. 

Denna inställning gäller för det aktuella Redline-lagret. 

För att ställa en generell stil som gäller för alla nya ritningar/Redline-
lager så används inställningarna under fliken Redline i 
användarprofilen.

Rensa Redline
Klicka på Rensa Redline för att radera all redlining som finns på aktuell 
ritning.

Innan raderingen utförs visas en verifieringsfråga.
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Hantering av redlinelager

För att kunna rita på ett Redline-lager så måste det finnas en redline-del kopplad till 

ritningen. Kontrollera att Redline visas i menyn för ritningar.

Aktivera Redline-läget och rita en vektorgeometri om ingen vektordel finns skapad. 

Standardredlinelagret skapas automatiskt. I och med detta finns möjlighet  att skapa flera 

redlinelager, se "Skapa redlinelager" på nästa sida.
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Skapa redlinelager

 1. Klicka på   i verktygsboxen Dokument.

 2. Klicka på vektordelen Redline.

 3. Klicka på fliken Lager för att visa lagerlistan.

 4. Klicka på Lägg till för att skapa ett eget Redline-lager.

 5. En dialogruta visas.
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Ange följande i dialogrutan:

 1. Lagernamn.

 2. Färg för linje.

 3. Statisk linjebredd, linjen visas alltid lika tjock oberoende av 

inzoomningsgrad.

 4. Linjebredd.

 5. Enhet för linjebredd, väljer man ritning används huvuddokumentets enhet.

 6. Transparens för linje.

 7. Färg för fyllning.

 8. Transparens för fyllning.

 6. Klicka på  Lägg till för att skapa lagret. Lagret visas i lagerlistan.
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Hantera rättighet för redlinelager

 1. Markera aktuellt lager i lagerlistan.

 2. Klicka på Ge rättigheter.

Knappen är endast aktiv för de lager som användaren har rättighet att redigera.

 3. Välj "Visa" Rättighet eller "Editera" Rättighet.
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Visa rättighet ger rättighet att se markeringar på det 

aktuella lagret, men inte rättighet att påverka 

innehållet. 
Editera rättighet ger rättighet att förändra och 

radera innehållet.

 4. Klicka på Lägg till användare för att ge rättighet för enskild användare.

Klicka på Ta bort markerade för att ta bort markerad användare.

 5. Klicka på Lägg till grupper för att ge rättighet för en användargrupp.

Klicka på Ta bort markerade för att ta bort markerad grupp.
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Redigeralager

Redigeralagret är oftast endast tillgängligt för 

administratörer då det krävs rättigheter för att påföra 

vektorer i detta läge.

Redigeralager används då ritade objekt ska skapas eller redigeras på speciella lager. 

En vektordel måste vara kopplad till ritningen för att kunna rita på ett redigeralager. 

Ritobjekt på lager kan länkas till objekt i delfönstret Objektstruktur för att ge 

förutsättning för grafisk filtrering på objektegenskaper eller visning av objektegenskaper 

via ritningen. Om databasen använder strikt versionshantering görs ändringar i 

redigeralager i ett utkast. 

Kontrollera att något av alternativen Overlay eller Vector visas i menyn Ritningar & 

Lager. Välj ett av alternativen för att kunna rita på redigeralager.

Redigeralager och redlinelager administreras på samma sätt, se "Hantering av 

redlinelager" på sidan 42.
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Knappar i Redigera-läget

I Redigera-läget tillkommer knappar för redigering.

Tabellen nedan ger en beskrivning av de extra knapparna som visas i redigeraläget.

Knapp Beskrivning

Ångra
Backa stegvis i de ritkommandon som utförts i den nuvarande 
ritningssessionen.

Vid omladdning eller byte av ritning 

försvinner möjligheten att ångra.

Gör om
Backa stegvis i de ångra-kommandon som utförts i den nuvarande 
ritningssessionen. 

Vid omladdning eller byte av ritning 

försvinner möjligheten att göra om.

Duplicera
Denna funktion är endast aktiv i Redline-läge.

Klipp ut
Klipp ut vektorer för att kunna klistra in dem på annan ritning.

Kopiera
Kopiera vektorer för att senare kunna klistra in.

Klistra in
Klistra in vektorer på samma eller annan ritning.

Rita rektangel
Välj en startpunkt och sedan motstående diagonala punkt för att skapa 
rektangeln.
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Knapp Beskrivning

Rita linje
Välj en startpunkt och en slutpunkt för linjen.

Rita polylinje
Välj en startpunkt och markera sedan varje brytpunkt som polylinjen ska 
ha. 

Avsluta genom att högerklicka och välj Avsluta rita.

Rita polygon
Välj en startpunkt och markera sedan varje brytpunkt som polylinjen ska 
ha. 

Avsluta genom att högerklicka och välj Avsluta rita.

Rita cirkel
Välj en centrumpunkt och dra markören tills önskad storlek nåtts.

Klicka med vänsterknappen på musen för att slutföra cirkeln.

Rita ellips
Välj en centrumpunkt och dra markören tills önskat utseende nåtts.

Klicka med vänsterknappen på musen för att slutföra ellipsen.

Skapa text

 1. Markera en startpunkt för texten. 

Ett redigerafönster för texten visas. 

 2. Skriv en text.

 3. Klicka på Stäng.

 4. Ändra storlek och läge på texten genom att använda 
redigeringspunkterna.

Sätt in ikon

 1. Välj ikon att sätta in.

Om ikoner kategoriserats går det att välja vilka kategorier som ska 
visas i listan. 

 2. Markera ikon och klicka på Välj.

Det går även att välja en ikon från ikonlistan och dra och släppa 

den på ritningen.
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Knapp Beskrivning

Om ikonen ska ha en fast storlek på ritningen oberoende av zoomfaktor 
så används valet Ange fast bildstorlek innan ikonen väljs i listan.

Sätt in areauppgift

 1. Markera en ritad geometri med yta.

 2. Klicka på Sätt in areauppgift för att sätta in en areauppgift för den 
markerade ytan. 

Uppgiften sätts in på det nuvarande lagret.

Sätt in längduppgift

 1. Markera en ritad geometri

 2. Klicka på Sätt in längduppgift för att sätta in en längd- eller 
omkretsuppgift för den markerade geometrin. 

Uppgiften sätts in på det nuvarande lagret.

Färg
Används för att ändra färg på valt objekt. 

Välj färg för linje och för fyllning om yta finns på valt objekt.

Transparens
Används för att ändra transparens på valt objekt.

Välj transparens för linje och för fyllning om yta finns på valt objekt.

Linjebredd
Används för att ändra linjebredd på valt objekt.

Välj först om linjebredden ska vara statisk; se lika tjock ut oberoende av 
vilken zoomning som används. Enhet ska då vara Pixel. 
Om linjebredden inte ska vara statisk kan man välja vilken enhet 
bredden ska anges i. 

Ändra sedan bredd och se resultatet direkt på ritningen. 
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Sökfunktioner
Sökning kan göras via snabbsökning, se "Snabbsökning" nedanför eller via avancerad 

sökning, se "Avancerad sökning" på nästa sida.

Snabbsökning
I delfönstret Objektstruktur finns snabbsökningsfältet.

 1. Skriv in en text i fältet Sök för att starta sökningen.

Ju fler tecken som skrivs desto mer korrekt blir resultatlistan.

 2. Klicka på objektet i resultatlistan.

Objektet markeras i delfönstret Objektstruktur.

Visa var objekt är länkade
I sökresultatet visas en ikonen  för objektsplacering. 

Klicka på  för att visa var objektet finns länkat i strukturen. Varje objekt i 

sökvägsinformationen är klickbart och ger en förflyttning till det objektet i delfönstret 

Objektstruktur.

I exemplet nedan visas att fastigheten Hamnen finns 

länkad i två strukturer.
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Avancerad sökning
Den avancerade sökningen öppnas antingen via sökikonen ovanför strukturen eller via 

högerklick på ett objekt i strukturen. Om sökning görs via sökikonen görs en sökning i 

hela strukturen.

Om sökning görs via högerklick på ett objekt i strukturen görs sökning enbart i det valda 

delträdet.

Sökningen delas upp i grupper. I varje grupp kan flera kriterier anges och det går att 

välja om alla eller bara något av de kriterier som angetts måste stämma i sökresultatet. 

Anges flera grupper i sökningen så går det även att välja om alla eller bara någon av 

grupperna ska stämma för sökresultatet. Med denna gruppfunktion så går det att skapa 

sökningar som kombinerar OCH- och ELLER-kriterier.

Se "Sök i multipla delträd" på nästa sida.

Se "Skapa en ny sökdefinition" på sidan 54.
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Sök i multipla delträd

 1. Markera flera objekt i delfönstret Objektstruktur för att söka i flera delträd.

Tryck och håll ner Ctrl eller SHIFT för att markera flera objekt.

 2. Högerklicka på ett av de markerade objekten i trädet.

I menyn visas Sök i delträd som även kommer att visa hur många objekt som är 

valda för sökningen.

I sökformuläret visas  hur många objekt som valts för sökning i delträd i titelfältet.

Om endast ett objekt valts visas namnet på det valda objektet i titelfältet.
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Skapa en ny sökdefinition

 1. Klicka på  ovanför strukturen eller högerklicka på ett objekt och välj Sök i 

delträd. 

Ett sökfönster öppnas.

 2. Klicka på pilen för att välja klass att söka i.

Klass kan vara både dokumenttyper och objektklasser i fastighetsstrukturen.
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 3. Kryssa i kryssrutan för den/de klass(er) som ska väljas och klicka på Välj.

Nya fält visas i sökfönstret.
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 4. Beroende på vilken klass som valts går det att ställa in de sökkriterier som ska 

användas.

 a. Välj klassfält att söka i, hur sökningen ska göras samt det sökvärde som 

sökningen ska använda.

Beroende på vilken fälttyp som väljs först kan valen hur man ska söka se 

olika ut. Det finns till exempel fler val om man söker i ett sifferfält än i ett 

textfält.

 b. Välj typ.

 c. Ange ett värde.

Om ett datumfält valts för sökningen kan sökvärdet endast vara ett godkänt 

datumvärde. Detta fält blir då ett datumvalsfält.

 5. Klicka på Lägg till kriterie för att förfina sökningen. 

En rad med sökkriterier läggs till.

 6. Klicka på  Alla kriterier om sökningen ska göras på alla kriterier.

Klicka på Något kriterie om sökning endast ska göras på något kriterium i 

gruppen.

 7. Klicka på Alla grupper eller klicka på Någon grupp om fler kombinationer av 

sökkriterier behövs för att få ett resultat.

En ny sökgrupp läggs till. 
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 8. Klicka på  om alla objekt i den valda klassen ska hittas vid sökning.

Raden med sökkriterier tas bort och en sökning görs utan några kriterier. Alla 

objekt kommer att visas i resultatlistan för sökningen.

 9. Klicka på Sök för att starta sökningen. 

Resultatet visas i en resultatlista i sökfönstret.

 10. Klicka på en resultatrad för att visa vald ritning i delfönstret Grafikfönster eller så 

markeras valt objekt i delfönstret Objektstruktur.
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Sökresultatlista

I sökresultatlistan visas maximalt 200 resultat på en sida.

Klicka på  för att visa nästa sida.

Klicka på  för att visa sista sidan.
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Spara sökning

Den skapade sökdefinitionen kan sparas för senare användning.

 1. Klicka på Spara.

 2. Ge sökningen ett namn som är lätt att förstå.

 3. Klicka på Lägg till.
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Öppna sparad sökning

 1. Klicka på fliken Sök.

 2. Klicka på Sparad sökning för att öppna en sparad sökning.

 3. Välj sparad sökning från listan.

 4. Välj ett av nedan alternativ.

 n Klicka på Sök för att starta sökningen.

 n Klicka på Rapport för att direkt generera en rapport.

Rapportfunktionen sker som ett bakgrundsjobb och rapporter hämtas ner från 

fönstret Serveruppgifter då de är färdiga.

Om fönstret stängts ner medan rapporten skapades så kan fönstret öppnas igen genom 

att klicka på  .
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Hantera sparade sökningar

Sökningar som man själv skapat kan delas med andra eller raderas. Sökningar som man 

fått delade från någon annan användare kan endast användas för ny sökning.

Klicka på fliken Hantera sökningar för att visa de sökningar som man själv sparat eller 

som någon annan användare delat.

 1. Markera objekt i listan.

 2. Klicka på Radera för att radera sökningen.

Klicka på Dela för att dela sökningen.
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Utskrift
Det finns flera sätt att skapa PDF-utskrifter:

 l Snabbutskrift, se "Snabbutskrift" på nästa sida.

 l Skriv ut med skala, se "Skriv ut med skala" på sidan 64.

 l Batchutskrift, se "Batchutskrift" på sidan 65.

 l Objektutskrift, se "Objektutskrift" på sidan 68.

 l Utskrift av externa filformat, se "Utskrift av externa filformat" på sidan 67.

Utskriftsknapparna är tillgängliga i alla lägen.
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Snabbutskrift

Klicka på Skriv till PDF  i verktygsboxen Skriv ut för att skapa en PDF-fil av aktuell 

ritning. Utskriften använder den utskriftsmall som angetts som standard i systemet.

Ritningen skrivs ut så stor som möjligt på pappersformatet 

som angetts i mallen.

Resultatet blir en PDF-fil. Ge PDF-filen  ett lämpligt namn och spara den på disk. 

Hur filen sparas beror på inställningarna i webbläsaren 

som används.
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Skriv ut med skala
För att skriva ut med skala används förhandsgranskafunktionen för att få ut önskat 

resultat.

Klicka på   i verktygsboxen Skriv ut för att se alternativ för skala, pappersformat, 

horisontering och utskriftsmall.

 1. Välj pappersformat och horisontering för utskriften.

 2. Välj utskriftsmall.

Beroende på valt pappersformat så visas de mallar som finns för det valda 

formatet.

 3. Välj eller skriv in skala för utskriften.

I fönstret visas hur mycket av ritningen som får plats med vald skala och valt 

pappersformat.

 4. Panorera om det behövs genom att trycka ned vänsterknappen på musen i 

ritningen och dra ritningen till önskat läge.

 5. Klicka på Skriv ut då utskriften ser bra ut i förhandsgranskningen.

Resultatet blir en PDF-fil. Ge PDF-filen  ett lämpligt namn och spara den på disk. 

Hur filen sparas beror på inställningarna i 

webbläsaren som används.

Som standard är utskriftsformatet PDF men det går 

även att välja att ändra till Bild i menyn under 

utskriftsmall. Detta ger utskriftsformatet PNG.
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Batchutskrift
Batchutskrift fungerar på samma sätt som snabbutskrift: med en centralt angiven 

utskriftsmall samt att själva ritningen visas så stor som möjligt i den valda mallen. Det är 

alltså inte någon standardskala på utskrifterna. För snabbutskrift, se "Snabbutskrift" på 

sidan 63.

PDF-filerna kan sedan extraheras från den nedladdade ZIP-filen och öppnas i den 

lokala pdf-läsaren för vidare utskrift.

I ZIP-filen ingår även en förteckning i Excel-format för de 

utskrivna ritningarna.

Följ stegen nedan för att skriva ut flera ritningar.

 1. Markera poster i listan i delfönstret Dokument-/Gridlista.

 2. Klicka på Skriv ut.

Fönstret Utskriftsjobb öppnas där varje batchutskrift visas på en egen rad.
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Listan rensas vid utloggning eller om applikationen stängs ner. Detta är ett 

bakgrundsjobb som sköts helt på servern så fönstret kan stängas för att fortsätta 

att jobba under tiden som utskriften skapas.

När jobbet är klart visas en pop-up ruta nere till vänster i applikationen och   

visas i kolumnen Status. 

Klicka på  i systemlisten för att öppna fönstret Utskriftsjobb om det stängts 

ner.

 3. Klicka på   för att ladda ner en ZIP-fil  lokalt på datorn.
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Utskrift av externa filformat
Externa filformat såsom PDF, Word och Excel visas i en speciell viewer för dessa 

format. Utskrift av dessa filer kan göras  genom att ladda ner bilaga eller  PDF och sedan 

skriva ut.

Utskrift görs med någon av de två knappar som finns i överkant på viewern.

Om originalformatet är PDF visas endast Ladda ner som 
PDF.

Tabellen nedan ger en beskrivning av knapparna.

Metod Beskrivning

Ladda ner 
bilaga

Originalformatet laddas ner och skrivs ut med den valda filens 
applikation, till exempel Word eller Excel.

I detta fall måste en applikation som kan hantera originalformatet 
finnas på den lokala datorn.

Ladda ner 
som PDF

Filen laddas ned som en PDF-fil och skrivs ut med den PDF-läsare 
som finns på datorn.
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Objektutskrift
Om administratören konfigurerat en objektklass, till exempel hyresobjekt, för 

objektutskrift som finns länkad till en vektor på ritning så kan funktionen Objektutskrift 

användas. Objektet skrivs då ut i en fördefinierad mall som kan hämta uppgifter från 

hyresobjektet och trädstrukturen.

Objektutskrift kan startas från två ställen:

 1. Om objektklassen finns upplagd i gridlistan visas  Objektutskift i verktygslistan 

ovanför delfönstret Dokument-/Gridlista.

 2. Då vektor som redovisar information för objektklassen markeras så finns 

funktionen även aktiv i popup-fönstret nere till höger.
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Hämta dokument-ID för 
ärendehantering
Då ritningar på något sätt ska bearbetas och det finns designmodeller (AutoCad, Revit, 

Archicad mm) i någon typ av originalarkiv så kan dokument ID:t i FM Access användas. 

Det förutsätter att ID:t finns i både FM Access och i originalarkivet.

Dokument ID kan användas för att hitta modell-fil eller annan originalfil i originalarkivet i 

följande fall:

 l Då ritningar  behöver bearbetas.

 l För att få ritningstjänster utförda av FM Services. 

För detta krävs att tjänsten FM Services från Service 

Works Global används för att drifta arkivet.

Hämta dokument-ID

 1. Markera ritningar direkt i delfönstret Dokument-/Gridlista eller i sökresultatet 

från Avancerad sökning.

 2. Välj Lägg till i objekturvalet i menyn Objekturval.

Ett fönster som visar vilka dokument som ligger i listan öppnas. I denna lista 

kan dokument tas bort och läggas till.
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 3. Klicka på Hämta ID när listan innehåller alla de ritningar som ska behandlas.

Ett nytt fönster öppnas där alla dokument-ID visas.

 4. Markera en ID-domän.

Oftast finns bara ett val att göra.

 5. Klicka på Kopiera för att lägga alla dokument-ID kommaseparerade i 

urklippshanteraren.

 6. Klistra in ID-serien i önskat system, till exempel FM Services ärendeportal eller 

i e-post:

5004954,5004965,5004903,5004928

Om mottagaren har dessa dokument-ID i det originalarkiv som används vet 

man vilka ritningar som förfrågan/beställningen avser.
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