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Moduler 
Moduler er uniZite sin løsning for en enklere måte å gjøre endringer på symboler, både i 

konfigurasjonen og i arbeidsområdet. Tidligere måtte alt av endringer på symboler, enten det var å 

legge til et nytt symbol eller endre farge og innhold på eksisterende symboler gjøres av uniZite. 

Forskjellen på om du gjør endringene i konfigurasjonen eller på arbeidsområdet, er om du ønsker at 

endringene du gjør skal gjelde for alle nye arbeidsområder fremover eller kun det du er i nå. Hvis du 

har ett spesifikt prosjekt der det må endres farge på ett symbol gjør du dette i arbeidsområdet. Om 

dette er noe som kommer til å gjelde alle like prosjekter fremover gjør du det i konfigurasjonen. 

 

MODULER 1 

1. Hvordan bruke moduler 2 

2. Mangler 3 
2.1 Legge til parameter 4 
2.2 Endre ikon 5 
2.3 Flere ikoner 5 

3. Sjekklister 6 
3.1  Sjekkliste innhold 6 
3.2  Sjekkliste vedlegg 8 

4. Synkronisering av moduler 10 
4.1 Endringer i Konfigurasjoner 10 
4.2 Endringer i Arbeidsområdet 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Hvordan bruke moduler 
For å gjøre endringer på symbolet gå til fanen som heter moduler: 

 

 

Når vi først klikker oss inn får vi oversikt over hvilke moduler vi har tilgang til. I bildet over ser vi at vi 

har tilgang til ‘’Eksterne Mangler’’, ‘’Interne Mangler’’ og ‘’Spørsmål-Svar’’ 

 

For å endre på innholdet i modulene må du trykke på modulen du skal endre på. 

 

1: Her har vi trykket oss inn på en av Modulene. 

2: Her ser vi hvilke parametere modulen/symbolet har. Når du utplasserer denne pilen på en tegning 

vil du kunne definere disse 5 parameterne. Bilde og kommentar er også med som standard. 

3: Her trykker du for å endre på parameterne som modulen inneholder. 
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1. Mangler 
Moduler er i hovedsak delt opp i 2 kategorier «Mangler og Sjekklister» her skal vi se på mangler. 

 

1: Her endrer du innholdet i parameterne du har. Her kommer vi tilbake til forskjellen på 

Arbeidsområdet og konfigurasjonen. De fire nederste burde endres i Konfigurasjonen siden de er like 

for alle prosjekter. «Ansvarlig» derimot er forskjellig fra prosjekt til prosjekt og burde fylles inn per 

prosjekt. 

2: Ved bruk av disse pilene endrer du rekkefølgen til parameterne i appen. Hvis du ønsker at «Status» 

skal være tidligere enn «Ansvarlig» så tar du tak i pilen og drar den oppover. 

3: Her trykker du for å legge til parametere. 

4: Editeringsknappen, her endrer du utseende på selve ikonet til symbolet. Den rød pilen i dette 

tilfellet. 

5: Dupliseringsknappen, denne knappen kloner symbolet. Dvs at du går fra å ha en pil til å ha to. Du 

kan for eksempel ha en type piler for innendørs og en type pil for utendørs. 
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1.1 Legge til parameter 

 

Først skriver du inn navnet og så velger du hva slags type parameter det skal være: 

Liste: Man velger ett alternativ via en liste 

String: Dette er et tekstfelt 

Nummer: Også et tekstfelt men man kommer automatisk til tall 

Dato: Kan velge en dato fra en kalender 

Boolean: Et valg mellom sant og usant (ja og nei) 

Reuse: Kopierer en liste fra en annen parameter hvor begge disse listene blir selvstendige 

Link: Kopierer en liste fra en annen parameter hvor disse to listene er linket opp mot hverandre. Dvs 

at når en endring blir gjort i den ene liste, blir endringen også gjort i den andre listen. 
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1.2 Endre ikon 

 

Her kan du velge hvilken tekst som kommer opp i pilen, om det skal være en standard tekst eller om 

teksten skal endres i forhold til et valg som er tatt i en av parametrene. Her er ansvarlig valgt. Du kan 

også endre undertekst, farge og størrelse på pilen. 

 

1.3 Flere ikoner 
Ved bruk av dupliseringsknappen på en pil får du flere piler du kan tilpasse. Ett eksempel på bruk av 

flere piler (en pil for ute og en pil for inne). 
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2. Sjekklister 

3.1  Sjekkliste innhold 
Det å legge til parametere til sjekkliste moduler fungerer på samme måte som Mangler. Det er to 

vesentlige forskjeller på Sjekkliste og Mangel symboler. Den første forskjellen er at du har sjekkpunkt 

knappen der du kan legge til/ endre på sjekkpunktene i sjekklisten. 

 

Denne knappen fungerer på akkurat samme måte som det gjorde tidligere ved å endre sjekklister. 

Trykker du på endre sjekkliste knappen får du opp dette vinduet: 

Obs! Den øverste ‘’seksjonen’’ bør ikke røres ettersom at rapportene da ikke vet hvilken informasjon 

den skal hente ut fra sjekklisten. Hvis du har fått opplæring i hvordan man endrer rapporten blir 

dette gjort på eget ansvar. 



 

7 
 

 

 

1. Dette er overskriften til en av seksjonene i sjekklisten. I dette tilfelle er det ”Forarbeid”. I 

appen vil det se slik ut: 
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2. Her skriver du inn sjekkpunkter som skal gjennomføres på listen. 

3. Dette er knappen for å legge til nye sjekkpunkter i den gjeldende seksjonen. 

4. Dette er knappen for å legge til nye seksjoner. 

5. Dette er glidebrytere for å tvinge brukere til å eventuelt ta ett bilde/dokumentasjon eller en 

kommentar. 

6. Husk å trykke lagre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2  Sjekkliste vedlegg 
Den andre forskjellen mellom Sjekklister og Mangler er at Sjekklister har to andre symboler koblet til 

seg. Du kan enten trykke på at sjekkpunktet er OK eller IKKE OK. Pilen for sjekkpunkter som er OK 

heter «Sjekkliste Bilde». Pilen til sjekkpunkter som er IKKE OK heter «Sjekkliste Mangel». 
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Disse fungerer på helt lik måte som Mangler.   
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3. Synkronisering av moduler 
Når du gjør endringer på moduler blir ikke disse automatisk overført til appen. Dette gjelder både for 

endringer du gjør i Konfigurasjonen og endringer du gjør i Arbeidsområdet. 

3.1 Endringer i Konfigurasjoner 

Hvis du har gjort endringer i konfigurasjonen går du til arbeidsområdet du skal oppdatere og trykker 

på Modul fanen, så trykker du på knappen som heter ‘’Sync from Configuration’’. Dette henter 

endringene ned fra Konfigurasjonen til arbeidsområdet. For at endringene skal komme seg til appen 

trykk på knappen som heter ‘’Publish symbols’’. 

 

 

3.2 Endringer i Arbeidsområdet 

Har du gjort endringene dine i Arbeidsområdet er det kun ‘’Publish symbols’’ knappen du trenger å 

bruke. 
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