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1 Innledning 
PMS 2010 er utviklet for å lette arbeidet med planlegging, utlysninger og tilbud som gjelder 
dekkelegging på riks- og fylkesvegnettet. Systemet er todelt: 
 

• Statens vegvesens byggeledere har skrivetilgang til systemets database og legger 
utlysningene inn i den. Dette foregår i byggherredelen av systemet. 

• Entreprenørene (leverandørene) har anledning til å lese utlysningene i egne skjermbilder, 
opprette tilbud ved å legge til egen informasjon, sette enhetspriser og lagre de samlede 
opplysningene lokalt på sine PC-er, skrive tilbudene ut på papir og på fil. Dette er 
systemets entreprenørdel. 

 
Databasen for PMS 2010 er midlertidig plassert hos Triona AS. Vegvesenet og entreprenørene har 
tilgang til denne databasen via Internettet. Kommunikasjonen skjer ved hjelp av web-tjenester. 
Brukerne ser ikke noe til disse, men kan arbeide som om alle data lå lokalt. 
 
Merk: Når entreprenøren legger inn informasjon (enhetspriser osv.) i PMS 2010, lagres all 
informasjon lokalt på den datamaskinen som entreprenøren arbeider på. Det går altså ingen 
tilbudsinformasjon ut fra entreprenørens datamaskin til byggherredelen av systemet. Det er 
derfor ingen risiko for at andre enn entreprenøren selv får tilgang til data knyttet til tilbudet. 
 
Per januar 2010 er byggherredelen tatt i bruk hos Statens vegvesen for utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag. Entreprenørdelen tas i bruk i februar 2010 i forbindelse med 
kontraktsutlysningen. 
 
Denne brukerveilederen er skrevet for entreprenørene og leveres sammen med entreprenørdelen 
av systemet. For enkelhets skyld vil vi i fortsettelsen bruke betegnelsen PMS 2010 om 
entreprenørdelen av systemet. Neste kapittel forklarer hvordan du installerer og starter PMS 2010. 
Deretter følger kapitler som beskriver vanlig arbeidsflyt når du jobber med tilbud: 

• Finn aktive utlysninger (kapittel 3); bruk filtreringsmekanismen om nødvendig 
(kapittel 4). 

• Opprett tilbud på en utlysning (kapittel 5). 

• Legg inn detaljopplysninger om tilbudet (kapittel 6.1–6.2). 

• Skriv tilbudet ut på papir1 (kapittel 6.4). 

• Skriv tilbudet til fil, og kopiér filen til CD eller minnepinne (kapittel 6.5). 

• Send tilbudet, i form av CD/minnepinne og undertegnet papirutskrift, til Statens 
vegvesen slik at det kommer fram innen fristen. 

 
Resten av kapitlene forklarer hvordan du skriver ut diverse rapporter (kapittel 7), slår opp i 
prosessbanken kapittel (8), slår opp i kartet (kapittel 9), og lager en eksportfil (kapittel 10). 

                                                 
1 Utskriftene utgjør deler av tilbudet i papirversjon. Den elektroniske versjonen inneholder noen detaljer om 
tiltaksstrekninger som papirversjonen ikke har, men for øvrig inneholder de to versjonene den samme informasjonen. 
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2 Installere og starte PMS 2010 
Last ned PMS 2010 fra Statens vegvesens nettside www.vegvesen.no/vegdekke, og følg 
instruksjonene som er gitt i installasjonspakken. 
Etter installasjon må du finne ikonet til PMS 2010, som ser slik ut:   
 
Klikk på ikonet, så starter applikasjonen. Du får da fram hovedvinduet (Figur 1), som helt i starten 
kun har disse valgene i menylinja på toppen av vinduet:  

  
1. Klikk på Logg inn.  

2. PMS 2010 viser fram innloggingsvinduet.  

3. Skriv inn brukernavn og passord som du har fått fra Statens vegvesens 
kontaktperson(er) som du finner på www.vegvesen.no/vegdekke. Klikk på Logg inn 
eller trykk Enter. 

4. PMS 2010 svarer med å vise deg hovedvinduet på nytt, men nå med fem valg 
istedenfor to, se Figur 1. 

5. Du har nå tilgang til utlysninger i ett eller flere fylker etter behov (inntil en hel 
region). 

 

 
Figur 1: Hovedvinduet 
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3 Finne utlysninger 
Vegvesenet legger alle utlysninger av asfaltkontrakter inn i den sentrale PMS-databasen før 
utlysningsdato. PMS 2010 aktiverer utlysningene på de respektive utlysningsdatoene umiddelbart 
etter midnatt. Etter dette kan du se utlysningene i vinduet for utlysninger, og der blir de liggende 
til tilbudsfristen går ut.  
 

 
 
Klikk på Tilbud/kontrakter i den blå hovedmenyen øverst i vinduet. Du får fram kun én 
valgmulighet: Tilbud. Velg dette, og du får fram et vindu som inneholder aktive utlysninger i den 
øvre delen og dine (entreprenørens) tilbud i den nedre delen. 
 

 
Figur 2: Utlysninger og tilbud 

 
• Øvre del – aktive utlysninger: At utlysningen er aktiv, betyr at utlysningsdatoen er passert, 

men at innleveringsfristen for tilbudet ennå ikke er passert. Så snart innleveringsfristen er 
passert, fjernes utlysningen automatisk fra den øvre delen av vinduet. 

 
• Nedre del – tilbud: Dersom entreprenøren ikke har opprettet noe tilbud ennå, vil nederste 

del være tom. 
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Det er mye informasjon som skal ha plass på én linje. Derfor er de fleste feltene laget slik at de 
kan utvides/reduseres. Du kan gjøre dette med ”klikk og dra” på strekene mellom de feltene som 
utgjør navneraden i hver av tabellene, altså den raden hvor navnene/overskriftene på kolonnene 
står. Du kan også utvide hele vinduet ved å dra i kantene/hjørnene. 
 
De fire første feltene regnet fra venstre utgjør til sammen tilbudsnummeret. Det består av feltene 
Region, Fylke, År og Nr. Deretter kommer Versjon (Ver). Versjonsnummeret vil i utgangspunktet 
være satt til 1. Dersom Statens vegvesen skulle finne det nødvendig å trekke tilbake en utlysning 
for å gjøre endringer vil tilbudet forsvinne fra oversikten over Utlyste tilbud i øvre del av vinduet. 
Når tilbudet blir utlyst igjen i endret versjon vil tilbudsnummeret forbli det samme, men 
versjonsnummeret vil bli øket med 1 for hver gang dette måtte skje.  
Merk! Ved lansering av nye versjoner av utlyste tilbud vil de eldre versjonene ikke lenger være 
tilgjengelige. Dette gjelder også dine egne tilbud knyttet til disse utlysingene. Se også kapittel 
6.7
 
Hvis du ønsker å skrive utlysningsteksten (konkurransegrunnlaget) ut på papir eller fil, kan du 
gjøre det fra tabellen over utlysninger. Høyreklikk på en av utlysningene, og du får fram en meny 
med fire valg, se tabellen under. 
 

Tabell 1: Hva du kan gjøre med utlysninger 

Lage nytt tilbud Oppretter et (nytt) tilbud på den aktuelle utlysningen, se kapittel 5

Lagre tabellformat Lagrer det formatet du nå har på tabellen, etter eventuell endring 
av kolonnebredder 

Rapport A1.1 Lager en oversikt over den/de utlyste kontrakten(e), som du kan 
sende til skriveren eller til fil 

Rapporter (A1.2, E2, E2.7 og G3) Tar fram rapportviseren, der du kan skrive ut disse delene av 
tilbudsgrunnlaget (og evt. lagre de på ulike filformat) 

 
Hvis det er mange utlysninger i tabellen, kan det være nyttig å filtrere innholdet på en eller flere 
egenskaper for å finne akkurat den eller de utlysningene du er ute etter. Filtrering er tilgjengelig i 
flere av tabellene i PMS 2010, ikke bare utlysningstabellen. Derfor er denne mekanismen forklart 
i et eget kapittel (4). 

4 Filtrere informasjon i tabeller 
I den tabellen som viser utlysninger, og i noen andre tabeller, kan du se et symbol som likner en 
trakt, gjentatte ganger på raden under navneraden. Hver trakt står helt til høyre i sin kolonne 
(Figur 3). Trakten viser at det er mulig å filtrere på verdier i den kolonnen. Filtrering fungerer slik 
at du velger å vise alle rader som har en bestemt verdi som du oppgir, eller som har en verdi som 
er større enn, eller mindre enn, den verdien du oppgir. Det finnes også mange andre muligheter. 
Alt dette spesifiserer du selv. 
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Figur 3: Filtreringssymbolet har form som en trakt 

 
La oss ta et eksempel: Du ønsker å se alle utlysninger som har
”Østfold” i navnefeltet. Da gjør du slik: 

 

1. Skriv ”Østfold” eller ”østfold” i navnekolonnen 
på den raden der traktene står.   

< Skriv her >

< Kl ikk der >
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2. Klikk på trakten som står til høyre i navnefeltet.  

3. PMS 2010 viser hvilke filtreringsfunksjoner du 
har tilgang til, se tabellen til høyre.  

4. Velg (sett en hake ved) operatoren Inneholder. 

5. PMS 2010 viser da fram alle aktive utlysninger 
som inneholder ”Østfold” eller ”østfold” i 
navnefeltet. 

 

 
 

 
Du kommer tilbake til utgangspunktet ved å klikke på trakten en gang til og velge Ingen filter 
(som er det øverste valget). 
 
Det er mulig å filtrere på mange kolonner samtidig. I store datasett er dette en fordel, for da kan 
du lage deg en liste over akkurat det du vil se, og slippe å bla igjennom mange rader som ikke er 
interessante. Slik kan du gjøre når du vil slå opp i prosessbanken, se kapittel 8. 
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5 Opprette tilbud 
For hver aktive utlysning kan du opprette et tilbud, som blir lagret på din PC. I starten vil tilbudet 
fungere som en kladd, og du kan opprette flere alternative tilbud (kladder). Slik skal du kunne 
bruke PMS 2010 som en arbeidsmappe og legge inn informasjon helt til ett tilbud/tilbudsalternativ 
er komplett. Det er dette tilbudet du skal sende til Statens vegvesen, og du bør da slette eventuelle 
alternativer (kladder). Du kan bruke samme framgangsmåte for å besvare enhver utlysning som 
Statens vegvesen har lagt inn i PMS 2010. 
 
Slik oppretter du et tilbud: 

1. Sørg for å stå i vinduet for utlysninger og tilbud. Hvis du ikke står der allerede, klikk 
på Tilbud/kontrakter i den blå hovedmenyen: 

 
2. Høyreklikk på den utlysningen som er aktuell, og velg Lage nytt tilbud. 

3. PMS 2010 viser tilbudseditoren (Figur 4). Informasjon fra konkurransegrunnlaget er 
gjengitt i midten av dette vinduet. Øvre høyre del viser tilbyders kontaktperson med 
tilhørende data som ble registrert da du fikk tildelt brukernavn og passord. 

4. Du kan fylle ut nedre høyre del med informasjon til internt bruk for ditt firma. Det 
du eventuelt skriver i rubrikkene Navn, Beskrivelse og Merknad blir altså ikke tatt 
med som en del av tilbudet til Statens vegvesen. 

5. Når det passer, gå igjennom venstremenyen steg for steg og supplér med relevant 
informasjon, se kapittel 6. 

6. Når du vil lagre og avslutte, klikk OK i nederste høyre hjørne, og du er tilbake i 
hovedvinduet. 

7. Da vil du se at det tilbudet du nettopp opprettet, vises som en ny rad i tabellen over 
dine tilbud. Tilbudsnummer og versjonsnummer vises i de to feltene helt til venstre, 
slik at du kan være sikker på hvilke utlysninger dine tilbud tilhører. 

 

Merk! Bruk OK-knappen for å lagre informasjon du legger inn for dine tilbud i 
tilbudseditoren. Dersom du nettopp har opprettet et tilbud og benytter krysset øverst til 
høyre i vinduet Tilbudseditor blir ikke informasjonen lagret. Det er først når du har 
klikket på OK-knappen at det lagres under Dine tilbud.  
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Figur 4: Tilbudseditor 

6 Arbeide med tilbudet 

6.1 Videre steg 

Tips: De vinduene vi nå skal ta for oss, inneholder vanligvis mye informasjon. Dersom du utvider 
et vindu til å dekke hele skjermen, blir det lettere å lese hva som står. 
 
Utgangspunktet er hovedvinduet, der du kan se både utlysninger og dine egne tilbud. Høyreklikk 
på et av tilbudene i tabellen Dine tilbud, og du får fram en meny med en rekke valg. Hvert valg er 
forklart i de følgende underkapitlene, se tabellen. 
 

Tabell 2: Hva du kan gjøre med tilbud 

Endre tilbud Viser fram vinduet Tilbudseditor hvor du kan gjøre endringer 6.2

Slette tilbud Sletter tilbudet ditt, men bare dersom du svarer ”Ja” når du får en 
advarsel  6.3

Generere rapporter Viser fram vinduet Rapportviser, der du kan sende tilbudet til skriver eller 
lagre de ulike skjemaene på filer med valgt format (-pdf, -rtf o.a.) 6.4

Lagre tilbud til fil 
Viser fram en filutforsker ”Lagre som”, hvor du velger mappe og filnavn. 
Denne filen vil inneholde all informasjon om ditt tilbud, og er den filen 
som skal leveres sammen med det endelig tilbudet. 

6.5

Lagre tabellformat Lagrer det formatet du nå har på tabellen, etter eventuell endring av 
kolonnebredder 6.6
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Merk at så lenge du har vinduet Tilbudseditor åpent, så kan du ikke åpne vinduet Rapportviser, og 
motsatt. Du må først lukke det ene vinduet før du kan åpne det andre. Men hovedvinduet, PMS 
2010, kan være åpent hele tiden. 

6.2 Endre tilbudet og sette priser 
På venstre side i vinduet Tilbudseditor står en meny som du skal bruke til å skrive inn priser og 
andre opplysninger som etterspørres i konkurransegrunnlaget. Figur 5 viser menyen og de stedene 
du skal fylle ut informasjon. 
 

 
Figur 5: Mulighetene i tilbudseditoren 

 
Tilbudsinformasjon er det du får se idet du åpner vinduet. Her kan du endre innholdet i den delen 
som kalles ”Lokal tilbudsinformasjon” nede til høyre i vinduet. Denne informasjonen er kun til 
internt bruk for ditt firma, og blir ikke tatt med som del av tilbudet til Statens vegvesen. 
 
Tiltaksstrekninger viser et nytt vindu med oversikt over de strekningene hvor det skal utføres 
arbeid. Hver tiltaksstrekning består av en eller flere parseller. Vinduet har to faner: 
 

• Kontraktspunkter for prissetting 
• Vis tiltaksstrekninger 

 
Figur 6 viser fanen Kontraktspunkter for prissetting. I øvre del er en oversikt over de 
tiltaksstrekningene som inngår i hvert punkt. I nedre del er alle punktene samlet etter prosess, det 
vil si at tiltaksstrekninger med lik prosess er slått sammen. Det er hver prosess som skal prises, og 
det gjør du ved å skrive enhetspris inn i den nedre tabellen. 
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Figur 6: Tiltaksstrekninger, fanen ”Kontraktspunkter for prissetting” 

 
Merk: Når du skal begynne å skrive inn enhetspriser, må du først klikke på den aktuelle raden, 
deretter på prisfeltet (eller bare dobbeltklikke på prisfeltet), og så skrive inn enhetsprisen. Etter 
dette holder det å enkeltklikke på prisfeltet i de andre radene, eller bruke tabulatortasten, for å 
skrive inn flere enhetspriser. 
 
De prisene som du skriver inn her, får du se igjen under fanen Vis tiltaksstrekninger (Figur 7Figur 
7). Dette vinduet er tredelt: Tiltaksstrekningene listes først, deretter vises tiltakene, og nederst er 
en tabell over prosessene. Her er det mye informasjon, så det kan lønne seg å utvide vinduet til å 
dekke hele skjermen. Husk at dette vinduet bare viser fram informasjon. Skal du legge inn priser, 
så må du bruke fanen Kontraktspunkter for prissetting. 
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Figur 7: Tiltaksstrekninger, fanen ”Vis tiltaksstrekninger” 

 
Andre tiltak viser eventuelle arbeidsoppgaver som ikke er knyttet direkte til tiltaksstrekninger, 
men som det bes om pris på (Figur 8). Hvis slike oppgaver er spesifisert, skal også de prises. Det 
gjør du på samme måte som for tiltaksstrekninger.  
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Figur 8: Andre tiltak 

 
Kapittel E2 og Kapittel G3 har vinduer som viser resten av spesifikasjonen fra Statens vegvesen. 
Under disse punktene finner du utdypende beskrivelse av oppdraget, eventuelle forbehold om 
punkt som kan utgå, oppmålingsdetaljer, risikomomenter og opplysninger om masser. Alt dette er 
informasjon til entreprenøren om hva som skal gjøres, og det skal derfor ikke endres. Men det er 
to steder entreprenøren skal legge inn pris, og det er under  
 

Masser Ab Verk og 
Enhetspriser 
 

Du legger inn pris på samme måte som før: enkeltklikker for å velge den aktuelle raden, og 
enkeltklikker igjen for å velge prisfeltet. 
 
I det siste vinduet, 
 

Andre opplysninger, 
 

legger du inn eventuelle opplysninger som det bes om, for eksempel tilsettingsstoffer, fresing, og 
godkjenning av firmaet. Feltet Merknad skal fylles ut for alle rader. 
 
Kart gir tilgang til en kartkomponent som gir mulighet til oppslag over hele Norge på stedsnavn, 
adresse eller eiendom (gårdsnummer, bruksnummer). Bruksanvisning for kartkomponenten finnes 
i kapittel 9. 
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Berørte PMS-parseller viser et nytt vindu hvor du kan se tiltaksstrekningene i den øvre delen av 
vinduet. En tiltaksstrekning kan omfatte en eller flere (ev. deler av) såkalte PMS-parseller, her 
kalt berørte parseller. De vises i den nedre delen av vinduet (Figur 9). 
 

 
Figur 9: Oversikt over hvilke parseller som er berørt av tiltaksstrekningene 

 
Hvis du høyreklikker på en tiltaksstrekning i den øvre delen, får du fram denne lille menyen: 
 

Vis i kart 

Vis tilstand lengdeprofil 

 
Høyreklikker du på en av de berørte parsellene i den nedre delen av vinduet, får du fram denne 
menyen: 
 

Vis i kart 

Vis tilstandsutvikling 

Vis tilstand lengdeprofil 

 
Valgene er forklart under. 
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Vis i kart viser fram tiltaksstrekning eller berørt parsell (avhengig av hva du valgte) i kartet, se 
Figur 10. Bruksanvisning for kartet er gitt i kapittel 9. 
 

 
Figur 10:Berørt parsell vises på kartet 

 
Vis tilstandsutvikling gir deg diagrammer som viser utviklingen for 90 %-verdier av spordybde og 
jevnhet (IRI) over tid (Figur 11). Rullefeltene til høyre gir deg muligheten til å endre skalaen på 
vertikalaksen i hvert av diagrammene. Nederst i vinduet har du knapper som du kan bruke til å 
skjule og ta fram igjen visningen av kjørefelt 1 og 2, velge andre årstall, samt tilbakestille 
visningen til utgangspunktet. 
 
Den røde vannrette linjen viser grensen for når tiltak ideelt sett skal iverksettes ifølge 
vedlikeholdsstandarden (Håndbok 111 i Statens vegvesen sin håndbokserie).  
 
I entreprenørdelen av systemet vil dette vinduet automatisk legge seg øverst på skrivebordet når 
det åpnes. Derfor er valget Alltid øverst ikke relevant. 
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Figur 11: Tilstandsutvikling 

 
Tilstand lengdeprofil gir deg diagrammer som viser enkeltmålingene (medianverdi for hver 20. 
meter) av spordybde, jevnhet og tverrfall (Figur 12). Rullefeltene til høyre gir deg muligheten til å 
endre skalaen for vertikalaksen i hver av de to øverste diagrammene. Nederst i vinduet har du 
knapper som du kan bruke til å skjule og ta fram igjen visningen av kjørefelt 1 og 2, samt 
tilbakestille visningen til utgangspunktet. Du kan også velge et utsnitt av lengdeprofilet ved å 
justere fra-meter og til-meter, og du kan komme tilbake igjen ved å klikke på Vis hele parsellen. 
 
Holder du musa over grafene for spordybde eller jevnhet, får du se nøyaktig stedsangivelse i form 
av HP-nr. og meterverdi, for eksempel 1/21401.  
 
Det er to røde linjer i diagrammene for tverrfall. Disse to linjene definerer et bånd som tverrfallet 
skal holde seg innenfor (ideelt sett, ifølge Håndbok 111). Ettersom alle svinger skal ha en viss 
helning, vil tverrfallet skifte retning i en sving. Når båndet i diagrammet går brått opp eller ned, 
representerer dette et skifte mellom høyre og venstre sving.  
 
I entreprenørdelen av systemet vil dette vinduet automatisk legge seg øverst på skrivebordet når 
det åpnes. Derfor er valget Alltid øverst ikke relevant. 
 
Merk! Ved visning av lange tiltaksstrekninger eller parseller kan det ta noe tid å få fram 
vinduet Tilstand lendgeprofil.    
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Figur 12: Tilstand lengdeprofil 

6.3 Slette tilbudet 
Tilbudskladder som ikke skal sendes inn, eller tilbud du ikke vil gjemme på, kan du slette ved å 
velge Slette tilbud i menyen i Tabell 2. PMS 2010 gir deg en advarsel og mulighet til å angre: 
 

 
 
Hvis du bekrefter at du vil slette, blir tilbudet slettet for godt. Det finnes altså ingen ”papirkurv” å 
hente det tilbake fra. 
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6.4 Skrive ut tilbudet 
Valget Generere rapporter gir deg muligheten til å skrive tilbudet ut på papir. Du får fram et nytt 
vindu med en meny der du kan velge følgende skjemaer: 
 

 
 
Når du klikker på en av de blå boksene, får du se det tilhørende skjemaet på skjermen. Deretter 
kan du sende det til skriveren. G3 er selve tilbudsskjemaet som skal undertegnes. Figur 13 viser 
skjema A1.2, strekningslisten. Du har også muligheten til å lagre skjemaene til fil. De mest 
relevante filformatene er trolig -pdf og -rtf. 
 

 
 Figur 13: Strekningslisten (A1.2) 
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6.5 Lagre tilbudet til fil 
Når du velger dette, viser PMS 2010 en filutforsker ”Lagre som”, hvor du velger mappe og 
filnavn på den filen som skal inneholde hele tilbudet. Filen har et XML-format. Den skal kopieres 
over til en CD eller minnepinne og leveres til Statens vegvesen sammen med undertegnet 
papirversjon av tilbudet. Statens vegvesen skal kunne importere innholdet av filen til 
byggherredelen. 

6.6 Lagre tabellformat 
Hvis du har utvidet eller komprimert kolonner i den tabellen som du ser i vinduet, så kan du lagre 
det nye utseendet ved å velge Lagre tabellformat. Da slipper du å gjøre de samme justeringene 
hver gang du vil se på tabellen. 
 

6.7 Nye versjoner av utlyste tilbud 
Dersom Statens vegvesen skulle finne det nødvendig å trekke tilbake en utlysning for å gjøre 
endringer vil tilbudet forsvinne fra oversikten over Utlyste tilbud i øvre del av vinduet. Når 
tilbudet blir utlyst igjen i endret versjon vil tilbudsnummeret forbli det samme, men 
versjonsnummeret vil bli øket med 1 for hver gang dette måtte skje. Dette vil du se i kolonnen 
Versjon for tilbudene i øvre del av vinduet. 
 

 
 
Dersom du har opprettet egne tilbud knyttet til eldre versjoner av et utlyst tilbud vil disse også 
være utilgjengelige. De vil fortsatt vises i listen over Dine tilbud med dersom du forsøker å endre 
eller skrive ut dette vil du få en beskjed lik denne: 

 
 

Du må da lage et nytt tilbud knyttet til den gjeldende versjonen av det utlyste tilbudet. I dagens 
versjon av PMS 2010 overføres ingen informasjon du måtte ha lagt inn i eldre versjoner av dine 
tilbud til den nye versjonen. Før endelige data legges inn i dine tilbud kan det derfor være en god 
ide å konferere med den regionale kontaktpersonen i Statens vegvesen for å høre om det 
foreligger planer om å utlyse nye (endrete) versjoner at tilbudet.  

7 Rapporter 
Statens vegvesen har definert seg en rekke generelle rapporter under menyvalget Rapporter i 
hovedvinduet. De fleste av disse vises kun i byggherredelen av systemet. 
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For entreprenørene er det kun én generell rapport som er aktuell, og dermed også ett menyvalg: 
Prosessbanken. Når du velger dette, får du fram en liste over innholdet i prosessbanken, som er 
ferdig redigert og klart til å bli skrevet ut. 
 

 

8 Slå opp i prosessbanken 
Det er foreløpig kun ett oppslagsverk som er tilgjengelig fra klientapplikasjonen, nemlig 
prosessbanken. Du kommer dit ved å klikke på menyvalget Verktøy i den blå hovedmenyen. 

 
Det vinduet du får se her, likner på det som finnes under generelle rapporter, men her kan du 
sortere på hver eneste kolonne. Klikker du på et kolonnenavn, sorteres hele tabellen på denne 
egenskapen. Klikker du en gang til på det samme navnet, vises listen i motsatt rekkefølge. Den 
lille pilen etter kolonnenavnet forteller om listen vises i stigende eller synkende rekkefølge.  
 
I tillegg kan du filtrere innholdet for å se kun utvalgte verdier. Da vil du få fram bare de radene 
som har de verdiene du har valgt. Filtrering er forklart i kapittel 4. 
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9 Slå opp i kartet 
Kartkomponenten er tilgjengelig fra tilbudseditoren, nærmere bestemt fra menyvalgene 

Kart og fra  
Berørte PMS-parseller … Vis i kart. 

 

 
Figur 14: Kartkomponenten i PMS 2010 

 
Øverst til venstre i kartkomponenten er en meny som gir deg mulighet til å forstørre, forminske, 
panorere, gå tilbake til forrige visning, se hele Norge, og søke. 
 

forstørre

forminske

panorere

forrige 
kartbilde

hele 
Norge

endrer seg 
dynamisk

Ikke i bruk
 

Figur 15: Menyen i kartkomponenten 
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10 Skrive prosesslisten til fil 
Dersom din bedrift bruker et eget system for å utarbeide tilbud, kan det være aktuelt å overføre 
data fra PMS 2010 til dette systemet. Funksjonen Eksport produserer en fil som inneholder en 
liste over alle prosessene for alle tiltaksstrekningene i alle utlyste tilbud som du har tilgang til 
(dvs. alle tilbudene som vises i øvre delen (Utlyste tilbud) av hovedvinduet. 

 
Listen er organisert som en semikolonseparert fil som kan leses av flere verktøy, bl.a. Excel. 
Eksportfilens navn er på formen 

Tilbud_20100130061704.sdv 

der den lange rekken av sifre er et tidsstempel som angir år, måned, dag, time, minutt og sekund 
da filen ble opprettet.  Figur 16 viser et eksempel på innholdet av en eksportfil. 

Vegreferanse;Tilbudsnummer;Punktnummer;Typekode;Prosessnummer;Prosessnavn;Merknad;Lengde;
Areal;Forbruk;Mengde;Enhet 
16‐EV6‐2‐3010;4‐16‐2010‐06‐v1;1A;633.3411;63.34;Oppretting Ab 11;;857;5913;30;177;tonn 
16‐EV6‐2‐3010;4‐16‐2010‐06‐v1;1A;699.2000;;Transport bil;Oppretting;857;5913;30;177;tonn 
16‐EV6‐2‐3010;4‐16‐2010‐06‐v1;1A;652.1211;65.27;Slitelag Ab 11;;857;5913;80;473;tonn 
16‐EV6‐2‐3010;4‐16‐2010‐06‐v1;1A;654.0000;65.4;Klebing;Oppretting;857;5913;0;5913;m2 
16‐EV6‐2‐3010;4‐16‐2010‐06‐v1;1A;654.0000;65.4;Klebing;Slitelag;857;5913;0;5913;m2 
16‐EV6‐2‐3010;4‐16‐2010‐06‐v1;1A;699.2200;;Transport;Slitelag;857;5913;80;473;tonn 
16‐EV6‐1‐19420;4‐16‐2010‐07‐v1;1A;652.1211;65.27;Slitelag Ab 11;7;6580;46718;70;3270;tonn 
16‐EV6‐1‐19420;4‐16‐2010‐07‐v1;1A;654.0000;65.4;Klebing;4;6580;46718;0;46718;m2 

Figur 16: Eksportfilen inneholder informasjon om alle prosessene i alle tilbudene dine 
 
Hensikten med eksportfilen er at entreprenøren skal kunne få lest den inn i sitt interne system og 
så bruke dette som utgangspunkt for å sette enhetspriser, kalkulere osv. Det er videre planlagt at 
PMS 2010 skal kunne ta imot data fra entreprenørens system via en fil av samme type. En senere 
versjon av PMS 2010 vil derfor ha en importfunksjon som leser samme type fil, med priser i 
tillegg. 
 

 
Side 22 av 22 


	1  Innledning 
	2 Installere og starte PMS 2010 
	3 Finne utlysninger 
	4 Filtrere informasjon i tabeller 
	5 Opprette tilbud 
	6 Arbeide med tilbudet 
	6.1 Videre steg 
	6.2 Endre tilbudet og sette priser 
	6.3 Slette tilbudet 
	6.4 Skrive ut tilbudet 
	6.5 Lagre tilbudet til fil 
	6.6 Lagre tabellformat 
	6.7 Nye versjoner av utlyste tilbud 
	7 Rapporter 
	8 Slå opp i prosessbanken 
	9 Slå opp i kartet 
	10 Skrive prosesslisten til fil 


