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1. Indledning
Dette notat beskriver indhold af rapport ”Oversigt over dokumenter” i Modul 3.1 Anlægselementbeskrivelse.
Rapporten udskriver liste over tilknyttede dokumenter.
Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

2. Revisioner
Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:
Revision / Init
Dato
B,C / FNJ
2004-04-14
A1/ESL
2004-04-05
A / ESL
2004-03-25

Beskrivelse af revision
Overleveret til CIBER
Godkendt af Driftsgruppen
Baseret på indkomne kommentarer
Rapporten er baseret på kravspecifikationen

3. Vejledning
Specifikation af rapport på de følgende sider.

Dok.: DANBROp_Rapport_Modul-31_OversigtOverDokumenter_C.doc

Revision C, 2004.04.14

Modulnavn (det modul hvor rapporten er defineret)
”DANBRO+ / Vejdirektoratet”

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Indhold af: ”Side 2”
”Denne rapport er kaldt med følgende parametre:” (udover de generelle)
Jf. Kravspecifikation: Der skal kunne udskrives en oversigt over tilknyttede dokumenter.
Oversigten afgrænses ved et eller flere af følgende kriterier:
(listen nedenfor indeholder en uddybende beskrivelse)
• Dokument af en specificeret kategori
Dvs. der skal kunne vælges en bestemt kategori for dokumenter (feltet <Kategori; 3.1 Dokumenter>) – eks. ”Tegninger” og kun dokumenter af den type skal medtages i
udskriften
• Dokument der har relation til en bestemt begivenhed i kronologien
Der skal kun vælges en begivenhed i kronologien. For manuelt indtastede poster skal
kunne vælges i <Titel; 3.2>. For automatisk overførte poster skal kunne vælges mellem
<Opgavebetegnelse; 4.1> eller <Betegnelse; 6.3> / <Beskrivelse; 6.4>.
CIBER bedes detailbeskrive hvordan valg af begivenheder i kronologien skal foregå.
• Dokument der har relation til et specificeret udsnit af anlægshierarkiet
Bruger vælger / fremsøger et udsnit af anlægshierarkiet og kun dokumenter som er tilknyttet de valgte anlægselementer skal medtages i udskriften.
• Dokument der er udarbejdet af et specificeret firma eller anden post i adresse- og
telefonlisten
Bruger vælger en person, firma, organisation i adresse- og telefonlisten. Dokumenter
som har <Hvem har udarbejdet materialet> lig med det valgte skal medtages i dokumentoversigten.
• Dokument dateret inden for et specificeret datointerval
Bruger indtaster start- og slutdato. Dokumenter hvor <Dato for udarbejdelse> er indenfor
de angivne datointerval skal medtages på dokumentoversigten.
• Dokument med et eller flere specificerede nøgleord
Bruger vælger et eller flere nøgleord. Dokumenter med et eller alle nøgleord (2 søgninger) i feltet <Nøgleord; 3.1> skal medtages i udskriften.
Bemærk at bruger kan anvende flere af ovenstående søgekriteriet. Udskriften skal
indeholde de dokumenter som opfylder alle de valgte kriterier – eks. et udvalg af
anlægshierarkier kombineret med et datointerval.
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Modulnavn (det modul hvor rapporten er defineret)
”DANBRO+ / Vejdirektoratet”

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Der skal kunne sorteres efter følgende felter:
Kronologisk efter numrene i Anlægselementhierarkiet.
Derefter: Indenfor hvert anlægselement skal dokumenter sorteres efter <Begivenhed> og
derefter efter <Kategori>
- eller Efter <Kategori> - og derefter efter numrene i Anlægselementhierarkiet.

”Rapporten udskrives for følgende elementer:”
Som den generelle udskrift af udvalg af anlægselementhierarki – inklusiv de øvrige kriterier
angiver under ”Denne rapport er kaldt med følgende parametre:”

Header
Følger den generelle skabelon.

Footer
Følger den generelle skabelon.

Udskriftformat
Følger den generelle skabelon.

Sidetal
Følger den generelle skabelon

Indhold af: ”Side 3”
”Side 3” følger den generelle skabelon.
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Modulnavn (det modul hvor rapporten er defineret)
”DANBRO+ / Vejdirektoratet”

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Indhold af rapport
Specifikation:
Tekst header: ”Bygværk:” <Bygværksidentifikation; 1.1> <Bygværksbetegnelse; 1.1>
(en gang pr. bygværk i udskriften – der skal være sideskift efter hver bygværk)
"Element:" <Anlægselements placering i hierarki> <Anlægselementnummer> <Navn>
”Tilknyttede dokumenter:”

Tabel med oplysninger om dokumenter knyttet til det aktuelle anlægselement:
”Dokumentnavn:” Filnavn på dokument
”Udarbejdet af:” <Hvem har udarbejdet materialet> (Hvis ”Person” medtages <Ansættelsessted; 2.3>
”Begivenhed:” Begivenhed1
”Nøgleord:”: <Nøgleord>
”Dato: Kategori: Titel – Supplerende Identifikation: ”
<Dato for udarbejdelse> <Kategori> <Titel/Overskrift>

Eksempel:
I nedenstående dokument er der ikke anvendt filtre – eksemplet viser kun hvordan udskriften tænkes udformet.
Bygværk: 000-40-0-087.50 UF af Lillebælt, Ny Lillebæltsbro
Element: 1.2.7 Bærende overbygning
Tilknyttede dokumenter:

1

Dokument:
Udarbejdet:
Begivenhed:
Nøgleord:

LILL-1970-OPFOR-Opfoerelsen_af_bygvaerket-Teg-008.pdf
Erik Stoklund Larsen, COWI a/s
Opførelsen af bygværket
Opstalt, overbygning, østlige tilslutningsfag
Dato:
Kategori:
Titel – Supplerende Identifikation:
1970-01-01
Tegning
Opstalt af broplade, Tegning 10234B, Rev C

Dokument:
Udarbejdet:
Begivenhed:
Nøgleord:

LILL-1970-OPFOR-Opfoerelsen_af_bygvaerket-Teg-009.pdf
Erik Stoklund Larsen, COWI a/s
Opførelsen af bygværket
Opstalt, overbygning, vestlige tilslutningsfag
Dato:
Kategori:
Titel – Supplerende Identifikation:
1970-01-01
Tegning
Opstalt af broplade, Tegning 10235B, Rev D

Flere felter fra forskellige moduler afhængig af om det er en manuel eller automatisk oprettet begivenhed.
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