
Lathund BIMcollab



Arbeta i BIMcollab



1. Flera ställen att arbeta på

• peab.bimcollab.com

- Logga in via webbläsare och arbeta med ärenden

• Solibri BCF Live Connector

- Ladda hem aktuell .smc-fil från projektplats för att arbeta med ärenden

• Plugin till CAD-programvara

- Ladda hem plugin för att arbeta med ärenden i aktuell CAD-programvara

- Free BCF Managers - BIMcollab

https://www.bimcollab.com/en/products/bcf-managers


2.1 peab.bimcollab.com - Filtrera & Sortera

• Under fliken ’Issues’ finns fyra olika visningslägen varav ’List view’ visar en komplett lista över samtliga 

’Issues’

• Det går att filtrera på en mängd olika data som t.ex. ’Assigned to’ och ’Label’

• Återställ filter genom att klicka på ’Show all’

• Sortera på data genom att klicka på en kolumn



2.2 peab.bimcollab.com - Kommentera & Avisera

• Det går att kommentera och avisera användare genom att editera ett ärende

• Alla ändringar sparas i historikloggen som varje ärende har



2.3 peab.bimcollab.com - Ändra ansvarig

• Det går att ändra användare genom att editera ett ärende



2.4 peab.bimcollab.com - Ändra status

• Det går att ändra status genom att editera ett ärende



3. Grafer i BIMcollab

• I BIMcollab finns grafer som visar hur projektet ligger till baserat på data som t.ex.:

- Status på ärenden per ’Team member’ och ’Company’

- Antal ärenden per ’Milestone’

- Antal ärenden per ’Type’

• Graferna nås via flikarna ’Dashboard’ och ’Issues’

• Använd ’Filter’ för att filtrera data



Administrera BIMcollab



1. BIMcollab - Starta projekt

• För nya administratörer sker beställning av BIMcollab via Supportportalen

• Efter godkänd beställning kommer ett mail med inbjudan till Peabs space på BIMcollab

• Gå till ’My projects’ och klicka på ’New project’



2. BIMcollab - Starta projekt

• Fyll i projektinformation

• Välj dig själv som ’Project owner’ samt välj att endast ’Project leaders’ kan stänga ärenden

• Kopiera inställningar från mallprojekt (KOM IHÅG att bocka ur ’Copy team members’ annars förlorar du dina 

rättigheter som admin) samt bocka i ’Copy areas’ och ’Copy milestones’

• I mallprojektet följer parametrar med för att guida och hjälpa användare att komma igång



3.1 BIMcollab - Lägg till användare

• Gå till fliken ’Settings’ och ’Team members’ samt klicka på plustecknet till höger



3.2 BIMcollab - Lägg till användare

• Börja skriv in namnet på användare under ’Select users’, om användaren redan finns klicka på namnet, om 

användaren inte finns klicka på ’Create’ och fyll i uppgifter

• Om företaget inte redan finns skapa det via ’Add new company’, stava företagsnamn korrekt

• Välj ’Team member role’, om användaren inte fanns editera ’Team member role’ i efterhand

- ’Project leder’: Admin för projektet

- ’Editor’: Kan ändra data

- ’Reviewer’: Kan se men inte ändra data, kommentera, skapa rapporter samt stänga ärenden om ’Project leader’ tillåter

- ’Viewer’: Kan endast se data

• Klicka sedan på ’Add’



3.3 BIMcollab - Ta bort användare

• För att inte ta upp licenser i onödan ombeds du som ansvarig att hålla koll på och ta bort användare som 

inte är aktiva på BIMcollab

• Användare som inte har varit aktiv på 6 mån inaktiveras av systemförvaltare

• Ta även bort användare som fått inbjudan men aldrig loggat in då även de tar upp licenser

• Ta bort deltagare från projektet genom att klicka på minustecken

• För att aktivera användare på nytt kontakta systemförvaltare BIMcollab (peab.se)

https://planket.peab.se/#/start/vart-arbetssatt/vara-verktyg/bimcollab


4.1 BIMcollab - Inställningar ’Milestones’

• Under ’Milestones’ läggs parametrar till som t.ex. projektindelning, etapper, skeden etc.

• I mallprojektet följer parametrar med som går att radera genom att klicka på minustecken

• Lägg till parametrar genom att klicka på plustecknet till höger, ’Start date’ och ’End date’ behövs inte fyllas i 

om inte behov för detta finns

• Det går endast att tilldela en av dessa parametrar per ärende



4.2 BIMcollab - Inställningar ’Labels’

• Under ’Labels’ läggs parametrar till som t.ex. discipliner

• I mallprojektet följer parametrar med som går att radera genom att klicka på minustecken

• Lägg till parametrar genom att klicka på plustecknet till höger

• Det går att tilldela flera av dessa parametrar per ärende

• Då det endast går att tilldela en ansvarig per ärende är det bra att tilldela samtliga discipliner som påverkas 

av ett ärende via ’Labels’ för att möjliggöra filtrering



4.3 BIMcollab - Inställningar ’Types’

• Under ’Types’ läggs parametrar till som kategoriserar ärenden

• I mallprojektet följer parametrar med som går att radera genom att klicka på minustecken

• Lägg till parametrar genom att klicka på plustecknet till höger

• Det går endast att tilldela en av dessa parametrar per ärende



4.4 BIMcollab – Övriga inställningar

• ’Areas’ kommer inte med in i Solibri

• ’Priorities’ går att justera genom att klicka direkt på raden

• Under ’Groups’ går det att lägga till grupper med användare



5.1 Solibri BCF Live Connector

• Under ’Settings’ i Solibri finns ’BCF Live Connector’

- Bocka ur ’Use automatic synchronization’

- Bocka i ’Add viewpoint upon new issue creation’



5.2 Solibri BCF Live Connector - Synka med BIMcollab

• I Solibri finns en flik som heter BCF Live Connector som synkas med BIMcollab

• Slå på synken och lägg till servern

• Klicka på ’Authenticate’ för att säkerställa att kopplingen till servern fungerar



5.3 Solibri BCF Live Connector - Synka med BIMcollab

• Välj aktuellt projekt att synka mot

• Det går nu att börja 3D-samgranska och skapa ärenden



6. Flera ställen att arbeta på

• BCF Live Connector

- Det går att skapa ärenden direkt i BCF Live Connector

• Communication

- Det går att skapa ärenden i ’Presentation’ och importera in till BCF Live Connector

• Checking

- Det går att skapa ärenden i ’Results’ och importera in till BCF Live Connector



7.1 BCF Live Connector - Skapa ärende

• Skapa ärende via ’New Issue’ och fyll i information som ’Title’, ’Description’ samt under fliken ’Coordination’

• Under fliken ’Comments’ skapas och visas kommentarer

• För att spara flera bilder till ett ärende kan en kommentar behöva läggas på samtidigt

• Klicka på ’Mark As Ready’ när ärende är redo för synkronisering



7.2 BCF Live Connector - Status synkronisering

• Status på synkronisering syns under kolumnen ’Sync Status’

- Nya ärenden utan ’Title’ ifylld får en röd kryss-symbol

- Nya ärenden med ’Title’ ifylld får en svart pil-symbol

- Synkade ärenden får en grön bock-symbol



7.3 BCF Live Connector - Status ärende

• Det finns tre statusar

- ’Active’: BIM-samordnare skapar ärende i BCF Live Connector

- ’Resolved’: Projektör löser ärende i BIMcollab med eller utan kommentar

- ’Closed’: BIM-samordnare kontrollerar och stänger ärende i BCF Live Connector



7.4 BCF Live Connector - Avsluta

• Stäng alltid av synken när 3D-samgranskning avslutas och projektet stängs ner för dagen för att undvika att 

fel projekt synkas mellan Solibri och BIMcollab vid öppnande av nytt projekt



Avsluta BIMcollab



8.1 BIM Collab - Skapa rapport

• Innan projekt avslutas kan det vara bra att skapa en rapport med samtliga ärenden för arkivering

• Ställ in filter och sortering enligt önskemål, förslagsvis ’Show all’ och sortering efter numrering

• Skapa rapport genom att klicka på ’Report’, ställ förslagsvis in enligt bild nedan

• När rapporten är färdig kan den laddas ner från fliken ’Reports’

• Spara rapporten på aktuell projektplats



8.2 BIM Collab - Ta bort deltagare

• Innan projekt avslutas tas deltagare bort under inställningar

• Ta bort deltagare från projektet genom att klicka på minustecken



8.3 BIM Collab - Inaktivera projekt

• För att avsluta projekt inaktiveras det under inställningar

• Inaktivera projekt genom att klicka på ’Edit project’ och sedan bocka ur ’Active’

• Inaktiverade projekt tas bort av systemförvaltare

• För att aktivera projekt på nytt kontakta systemförvaltare BIMcollab (peab.se)

https://planket.peab.se/#/start/vart-arbetssatt/vara-verktyg/bimcollab

