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1. Indledning
Denne side indeholder en kort vejledning til hvorledes brugeren får adgang til
DANBRO+, krav til opsætning af PC, hjælp til anvendelsen, kontaktpersoner.

2. Adgang til DANBRO+
Der kan fås adgang til DANBRO+ via hjemmesiden:
http://www.danbroplus.dk
På hjemmesiden er der endvidere samlet nyheder og materiale om DANBRO+.
For at anvende DANBRO+ skal nedenstående krav være opfyldte:
•
•
•

•

MS Internet Explorer 5.5 eller nyere
Ældre versioner og andre browsere eks. Firefox kan ikke benyttes.
Skærm opsat til en opløsning på min. 1024x768.
Dette er minimumsoplæsning – højere opløsning kan anvendes.
Alle ”pop op blokkere” skal være slået fra.
Dette gælder den indbyggede i Internet Explorer (menu: ”Tools, Pop-Up
Blocker” eller ”Værktøjer, Pop op blokering”) samt pop op blokkere i eks.
”Google Toolbar”.
Internet-forbindelse, som ADSL, 512 kb upload/download
Principielt kan langsommere forbindelser anvendes. Dette giver dog en
dårligere performance af programmet.

3. Hjælp til DANBRO+
Anvendelsen af DANBRO+ er beskrevet i den online hjælp til DANBRO+. Denne er pt.
ikke komplet men udbygges løbende. Forvaltningsmanualen, som er Vejdirektoratets
vejledning til inddatering af data i DANBRO+, er under udvikling og kan ligeledes åbnes
via online hjælp.

4. Spørgsmål
Ved generelle spørgsmål om anvendelsen af DANBRO+ rettes kontakt til de lokale
”super-brugere” af DANBRO+.
Ulla Nyå Mørk, Vejdirektoratet
Annette Dall, COWI
Henrik Bak, Hansen og Henneberg
Kirsten Riis, Rambøll

3341
4597
3816
4598

3451
2681
5076
6167

uny@vd.dk
aen@cowi.dk
hb@hansen-henneberg.dk
kir@ramboll.dk

5. Brugernavn og password til DANBRO+
Bruger
(-)

Brugernavn
(-)

Bygværksadgang (a) og

(-)

Password
(-)

Moduladgang (b)
a) 1: Alle bygværker ; 2: ”Cowi's” bygværker ; 3: ”HH's” bygværker ; 4: ”Rambølls” bygværker
b) E: Editor, Alle moduler ; L: Læser, Alle moduler ; E1: Editor på modul 2.3 og 6.1

Justering af adgangsrettigheder, glemte password osv. administreres indtil videre af
Finn Jensen, Rambøll (fnj@ramboll.dk, 2329 7013).

