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Användning



Innehållsförteckning

• Kom igång (s.3)
• Navigering (s.8)
• Arbeta med handlingar (s.19)
• Kommunikation i projektering (s.25)
• Kommunikation i produktion (s.36)



Kom igång



Åtkomst

• Ansvarig hos Peab skickar inbjudan via mail
• Klicka på ’Acceptera inbjudan’ för att komma in i projektet



Olika arbetsytor

• Det går att arbeta i Dalux via webbläsare, app på dator samt app i mobil och läsplatta
• På datorn rekommenderas att arbeta via app då det går lite snabbare
• Ladda ner app till dator inifrån Dalux via webbläsaren enligt bilder nedan



Personliga inställningar

• Se över så att din kontaktinformation stämmer som t.ex. för- och efternamn samt titel i projektet
• Ställ in e-postnotifikationer efter behov, notera att du kan prenumerera på mappar



Moduler

• Dalux består av ett gäng olika moduler
• Dashboard: En startsida som visar data från både projektering och produktion
• Platser: 2D/3D-läsare för sammanslagna handlingar
• Field: KMA-arbete, kommunikation i produktion osv.
• Box: Dokumenthantering, kommunikation projektering osv.



Navigering



Öppna handlingar
Box

• I modulen Box finns handlingar uppladdade under Filer och handlingar syns även i mobila enheter, 
hoovra med muspekaren ovan filsymbolen för att se en minatyrvy av handlingen

• Notera att endast vissa filformat kan visas i Dalux som t.ex. PDF, IFC och DWG medan andra 
filformat kan laddas hem och sedan öppnas i kompatibelt program



Filtrera och sortera handlingar
Box

• All metadata/information går att filtrera och sortera på genom att klicka på kolumner i listvy
• Alla ritningar från en disciplin oavsett status och handling ligger i samma mapp och filter används 

för att få fram t.ex. godkända bygghandlingar



Spara filter
Box

• Under Alla filer går det att spara personliga filter genom att efter filtrering och sortering klicka på 
Spara som och ange ett passande namn, personliga filter syns även i mobila enheter



Hyperlänkar
Box

• Klickbara hyperlänkar är antingen blå eller gröna markeringar och används för att öppna upp den 
handling som referensen avser, hyperlänkar fungerar även på mobila enheter

• Klicka på en länk och kom vidare till handlingen

Blå hyperlänkar:
Autogenereras från Revit
Gröna hyperlänkar:
Autogenereras i Dalux



Jämför versioner
Box

• Det går att jämföra versioner av handlingar som ritningar och IFC-filer
• Ritningar: Sammanslagna vyn till vänster färgmarkerar ändringar medan originalen visas till höger
• IFC-filer: Olika typer av ändringar färgmarkeras t.ex. tillagt, borttaget eller ändring av data



Sammanslagna handlingar
Platser

• Under modulen Platser kan man se sammanslagna modeller samt kopplade ritningar
• På datorn finns det fyra olika lägen: 3D, Ritning, Delad och 3D-sektion (se kortkommandon)
• På mobila enheter finns det tre olika lägen: 3D, Ritning och Delad



Sammanslagna handlingar
Platser

• På datorn kommer man direkt in i 3D-läget och kan navigera runt genom att skrolla och panorera
• På mobila enheter kommer man direkt in i ritningsläget och får därefter klicka på 3D samt gömma 

ritningen för att kunna röra sig upp och ner i plan



Sammanslagna handlingar
Platser

• På datorn väljer man våningsplan till vänster
• På mobila enheter väljer man våningsplan längst ner i mitten
• Notera att planritningar från A ofta ligger förvalt medan fler planritningar finns under respektive plan



Sammanslagna handlingar
Platser

• På både dator och mobila enheter kan man klicka på en plats på planritning och sedan 3D för att 
öppna delad vy

• Notera att den gröna markören på planritning guidar samt att man kan använda planritningen för att 
navigera runt



Sammanslagna handlingar
Platser

• På datorn finns 3D-sektion där planritning och 3D slås ihop i samma vy
• Notera att hyperlänkar till sektioner, fasader etc. även fungerar i 3D-sektion genom att klicka på 

dessa hyperlänkar och sedan slå på 3D-sektion



Arbeta med handlingar



Mappstruktur
Box

• I modulen Box laddas handlingar upp i en mappstruktur under Filer
• Mapparna 00-06 har vissa behörigheter som skiljer sig mellan olika användare
• Mapparna benämnda efter disciplin är öppna handlingsmappar
• Exempelvis

• Projekteringsanvisningar, KMA-mallar osv. levereras under ’00 Projektgemensamt’
• A levererar försäkringsbevis, betalningsplan osv. i sin mapp under ’03 Projektör’
• A levererar handlingsförteckning, ritningar, modeller osv. under ’A - Arkitekt’

• Notera att handlingar som PM, handlingsförteckning osv. har respektive mappar
och att endast ritningar laddas upp under mappen avsedd för ritningar

• Notera att eventuella DWGer har respektive mappar för lokalt och globalt
• Notera att filnamn aldrig innehåller datum utan laddas upp med samma filnamn

genom hela projektet för att få versionshistorik



Notera att projektörer 
med fördel kan ladda 
upp via plugin och att 
detta bestäms per 
projekt, se nästa slide

Ladda upp manuellt
Box

• Det går att ladda upp manuellt genom att dra och släppa handlingar eller klicka på Ladda upp
• Vid uppladdning behöver metadata/information fyllas i och det går att kopiera ner värden som fylls i 

på flera rader genom att dra och släppa likt Excel, vid ritningsuppladdning fylls samma värden i som 
står i namnrutan i ritramen



Ladda upp via plugin
Box

• Projektörer som sitter i Revit, Archicad eller Tekla laddar med fördel upp handlingar via plugin
• Via detta förfarande undviks manuell handpåläggning i Dalux som t.ex. kopplingar mellan ritningar 

och modeller, påförande av metadata/information etc.



Ladda ner
Box

• Det går att markera en eller flera handlingar och ladda ner lokalt på dator
• Notera att det inte går att redigera filer live i Dalux t.ex. ska ett Office-dokument redigeras behöver 

det laddas ner, redigeras och sparas samt laddas upp på nytt



Skriv ut
Box

• Väl inne i en PDF går det att skriva ut
• Vid utskrift av ritning placeras en QR-kod per automatik ut som sedan kan scannas för att få reda 

på om den utskrivna ritningen är den senaste samt om man enkelt vill öppna den digitalt



Kommunikation i projektering



Kommentarer
Box

• I modulen Box sker kommunikation under antingen Kommentarer i listvy utan platstillhörighet eller 
direkt på handlingar för platstillhörighet

• Det finns ett gäng olika kommentarstyper att använda beroende på behörigheter som skiljer sig åt 
mellan olika användare



Frågehantering
Box

• Upprätta fråga i listvy eller på handling och fyll i information enligt nedan

Kortfattat ämne

Datum när svar senast behövs

Beslut fylls i av valfri men kontrolleras av 
projekteringsledare vid stängning

Fråga från användargrupp/disciplin

Mer utförlig beskrivning vid behov

Meddela/notifiera användare vid behov

Bifoga fil från mappstruktur (Box), dator 
eller skärmklipp vid behov

Ansvarig användare eller grupp för frågan

Status ’Ny’ sker per automatik



• Tilldelade frågor hamnar i personlig inbox
• Uppdatera: Uppdatera med ändring av status och/eller meddelande
• Tilldela: Skicka vidare till annan användare eller grupp
• Stäng: Projekteringsledare stänger

• Se förklaringar på statushantering nedan

Status ’Beslutad’ när fråga stängs till 
beslutslogg av projekteringsledare

Frågehantering
Box

Status ’Ny’ sker per automatik

Status ’Aktiv’ när fråga mottagits och 
påbörjats av ansvarig

Status ’Knäckfråga’ för att särskilja dessa

Status ’Besvarad’ när fråga besvarats av 
ansvarig

Status ’Stängd’ när övrig fråga stängs av 
projekteringsledare



Frågehantering
Box

• Förutom personlig inbox går det att ställa in personliga filter
• Filtrera och sortera efter behov för att sedan spara filter t.ex. öppna frågor grupperade per ansvarig 

grupp/disciplin



Mål- och handlingsleverans
Box

• Upprätta mål- och handlingsleverans i listvy eller på handling och fyll i information enligt nedan

Ansvarig användare eller grupp för frågan

Kortfattat ämne

Datum när svar senast behövs

Mer utförlig beskrivning vid behov

Meddela/notifiera användare vid behov

Bifoga fil från mappstruktur (Box), dator 
eller skärmklipp vid behov

Status ’Ny’ sker per automatik



Status ’Levererad’ när ansvarig levererat

Mål- och handlingsleverans
Box

• Tilldelade mål- och handlingsleveranser hamnar i personlig inbox
• Uppdatera: Uppdatera med ändring av status och/eller meddelande
• Tilldela: Skicka vidare till annan användare eller grupp
• Stäng: Projekteringsledare stänger

• Se förklaringar på statushantering nedan

Status ’Ny’ sker per automatik

Status ’Stängd’ när leverans stängs av 
projekteringsledare



Mål- och handlingsleverans
Box

• Förutom personlig inbox går det att ställa in personliga filter
• Filtrera och sortera efter behov för att sedan spara filter t.ex. öppna leveranser grupperade per 

ansvarig grupp/disciplin



Relationsunderlag
Box

• Justeringar som bedöms kunna tas på relationshandling istället för PM samlas in genom att 
rödmarkera underlag för relationshandling

Bifoga fil från mappstruktur (Box), dator 
eller skärmklipp vid behov

Mer utförlig beskrivning vid behov

Meddela/notifiera användare vid behov

Ansvarig användare eller grupp

Kortfattat ämne

Datum vid behov

Status ’Ska åtgärdas’ sker per automatik



• Relationsunderlag rödmarkeras
• Uppdatera: Uppdatera med ändring av status och/eller meddelande
• Tilldela: Skicka vidare till projektör vid upprättande av relationshandling
• Stäng: Projekteringsledare stänger efter inarbetning till relationshandling

• Se förklaringar på statushantering nedan

Relationsunderlag
Box

Status ’Har åtgärdats’ när berörd projektör 
inarbetat ändringar i relationshandling

Status ’Stängd’ när relationsunderlag  
stängs av projekteringsledare

Status ’Ska åtgärdats’ sker per automatik



Relationsunderlag
Box

• Filtrera och sortera efter behov för att sedan spara filter t.ex. relationsunderlag grupperad på status



Kommunikation i produktion



Uppgifter
Field

• Antingen sker kommunikation i modulen Field under Uppgifter i listvy utan platstillhörighet eller i 
modulen Platser direkt på handlingar för platstillhörighet

• Det finns ett gäng olika uppgiftstyper att använda beroende på behörigheter som skiljer sig åt 
mellan olika användare



Skapa uppgifter
Box

• Skapa uppgift via ritning/modell eller listvy samt fyll i relevant information och skicka till ansvarig
• För att skicka uppgift klicka på mailsymbolen längst upp till höger och för att spara som utkastför att 

arbeta vidare vid senare tillfälle klicka på de tre prickarna längst upp till höger

Ta foto och/eller bifoga fil

Exempel på specifikt fält för 
aktuell uppgift

Mer utförlig beskrivning vid 
behov

Ansvarig användare eller grupp

Kortfattat ämne

Plats anges efter position på 
ritning och i modell

Datum vid behov



Arbeta med uppgifter
Box

• Tilldelade uppgifter hamnar i den personliga inboxen
• Tilldelad ser information som när och vem som skapat uppgiften, deadline, plats, foton etc.



• Tilldelad klickar på grön pil och vid klarmarkerande eller avvisande av uppgift läggs med fördel foto 
och/eller kommentar till

• När tilldelad klarmarkerar uppgiften går den tillbaka till skaparen som i sin tur godkänner/stänger 
vilket kan göras snabbare via dator då det går att godkänna/stänga flera samtidigt

Arbeta med uppgifter
Box

Uppdatera information i uppgift

Ändra ansvarig för uppgift

Klarmarkera uppgift

Avvisa uppgift
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