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Formål med Field Share
Det Ny Universitetshospital, DNU benytter fra Juli 2015 en digital platform 4 project til flere delprojekter: DCPT, Forum Heliport H2, Køkken og Kapel.
Til den digitale platform hører funktionen Field Share, der kan bruges til at håndtere arbejdsmiljøkoordinering jf. Bilag 8 IKT ydelsespecifikation . Formålet herved er at opnå større transparens i projektet og dermed øget kvalitet til gavn for
alle projektets parter.
Nye proces understøttende digitale funktioner som Field Share benyttes mere og
mere. Da det er webbasseret software kan det tilgås alle steder hvor der er trådløst internet. Der kan arbejdes fra Tablets via Field Share App. på f.eks. byggepladsen og gense overblik af runderingen hjemme på kontoret via stationær
computer, når der skal genereres en rapport. Efter dansk byggetradition kaldes
en sådan rapport typisk et ”Notat”, er et statisk stilbillede i .pdf og som uploades
til projektweb 4project’ mappestruktur.
Field Share (fra Viewpoint) minder om og kan sidestilles med tilsvarende værktøjer som benyttes på danske byggeprojekter.

Præsentation af Field Share.
Field Share har en udmærket og informativ side på 4projects website hvor der
kommes godt rundt om værktøjets funktionalitet og de processer det understøtter:
http://help.4projects.com/Basics/FieldShare/tabid/456/language/enGB/Default.aspx
Bemærk for god ordensskyld hvilke tablets der er understøttet af Field Share
app’en (nederste punkt i linket).
Opgaver registreret ved rundering skal summereres op i et notat for runderingen
i form af en rapport generering, som uploades på projektwebben (4P) og hvor
nødvendige visualiseringer skal medtages manuelt.
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Projektweb
Præsentation af Projektwebben fra den digitale platform 4projects, som delprojekterne benytter for fildeling mellem projektets parter:
http://www.4projects.dk/projektweb
Bemærk bilag 8, punkt 2.5 stk. 1 at det er ovenstående er link til et obligatorisk
selvstudie at ca. 60 minutters varighed.
Ansvar
Tilbudsgiver står for at overføre de formularer, rapporter og skemaer tidligere er
blevet brugt på traditionel vis til den digitale platform. Orientering via 2d digital
tegning baseres så vidt muligt til enhver tid gældende grundlag, der er til rådighed for projektet i 4Projects projektweb. Det er tilbudsgives opgave at stå for at
indlægge tegningsgrundlaget og opdatere det i forhold til rundering m.m.
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