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ANSVARSFRASKRIVELSE 
Dette dokumentet og innholdet i det er utarbeidet med største omhu. Det kan likevel ikke utelukkes at deler 
av informasjonen er utdatert, ufullstendig eller ukorrekt på andre måter. Madaster er ikke ansvarlig for noen 
form for skade som skyldes bruk/konsultasjon av dette dokumentet og innholdet i det, og/eller informasjon 
som er innhentet fra dette dokumentet, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon som er innhentet 
gjennom henvisninger i dette dokumentet og/eller hyperkoblinger. 
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Hvordan legge til produkter i Madaster 
For å få et mer nøyaktig bygningspass i Madaster og muligheten til å gi innsikt i elementer og antallet av 
dem, slik at de kan gjenbrukes i størst mulig grad på lang sikt, anbefales det å koble så mange 
bygningselementer som mulig fra en kildefil (IFC og/eller Excel) til et «produkt» i Madaster-databasen (i 
håndboken «Madaster handlingsplan» er dette omtalt som «2. nivå»). 

For å kunne koble et bygningselement til et produkt i Madaster-plattformen, må produktet være tilgjengelig 
i Madaster-databasen. Hvis dette ikke er tilfellet (noe som betyr at et element fra kildefilen ikke kan tilkobles 
automatisk), tilbyr Madaster-plattformen funksjonalitet for å legge til produkter selv, inkludert 
materialsammensetningen deres. 

Ved å legge til produkter i Madaster kan brukeren også legge til sirkularitetsdata (f.eks. anvendte råvarer, 
resirkulerte materialer osv.). Deretter gir Madaster-plattformen, gjennom Madaster Circularity Index, innsikt 
i graden av sirkularitet for hele bygningen (i håndboken «Madaster handlingsplan» er dette omtalt som «3. 
nivå»). 

 

 

Bilde 1: Detaljnivåer i Madaster bygningspass 

 

Ved å legge til produkter i Madaster bygger du også opp en «privat» material- og produktdatabase i din egen 
konto (firmakonto), som kan brukes på nytt ved registrering av hver påfølgende bygning i Madaster Om 
ønskelig kan denne databasen deles med andre Madaster-brukere og -kontoer, slik at materialene og 
produktene fra databasen også er tilgjengelige for bygninger i andre kontoer, mapper eller bygninger. 

I Madaster skilles det mellom fire forskjellige typer produkter, nemlig volum-, areal-, lengde- og 
mengdeprodukter. Valget av en av disse typene avhenger først og fremst av de tilgjengelige geometriske 
dataene for det aktuelle bygningselementet i kildefilen. Dette betyr for eksempel at hvis volumet til et 
bygningselement er inkludert i kildefilen (IFC og Excel), er det best å konfigurere et såkalt «volumprodukt» i 
Madaster. Hvis et bygningselement i kildefilen ikke inneholder voluminformasjon, men inneholder 
arealinformasjon (m2), er det best å velge et «arealprodukt» i Madaster, og så videre. Det beste er å bruke 
«volumprodukter» så mye som mulig, siden Madaster-systemet hovedsakelig viser denne enheten under 
fanen «Bygning». Det er imidlertid også mulig å jobbe seg frem mot denne enheten ved å bruke areal- 
og/eller lengdeprodukter. 
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Brukeren kan legge til (og endre) alle produkttyper i Madaster ved å gå til hovedmenyen «Administrasjon» og 
klikke på knappen «Legg til produkt». 

 

Bilde 2: Administrasjon (legge til produkt) 

På denne måten blir produkter som legges til i Madaster tilgjengelige på kontonivå. Det betyr at dette 
produktdatasettet også er tilgjengelig på de underliggende nivåene (mappetypene, f.eks. portefølje, 
område, prosjekt osv.) i Madaster-kontoen. Hvis dette ikke er ønskelig, kan brukeren velge å opprette sitt 
eget datasett på et bestemt nivå (mappetype) i Madaster, for eksempel bare på portefølje-, selskaps- 
og/eller bygningsnivå. Dette betyr at det private produktsettet bare er tilgjengelig på det valgte nivået 
(mappetypen) (inkl. underliggende nivåer). På bilde 3 blir det opprettet et produktdatasett på 
«porteføljenivå» i Madaster ved å klikke på knappen «Ny database». Da blir produktene i denne databasen 
bare tilgjengelige i denne porteføljen og nivåene under den. 

 

Bilde 3: Legg til ny database (porteføljenivå) 

 

Merk: Produkter kan legges til i Madaster-plattformen når som helst, det vil si før eller etter at kildedataene (IFC/Excel) til 
bygningen i Madaster er lastet opp. For å automatisk koble så mange bygningselementer som mulig fra kildedataene til 
nylig tilføyde produkter, anbefales det å legge til produktene i Madaster først og deretter laste opp kildefilen i Madaster. 
Hvis en kildefil allerede er lastet opp i Madaster, må den ganske enkelt berikes på nytt, etter at alle produktene er lagt til 
i Madaster (gå til Saksmappe > knappen «Vis detaljer» >knappen «Berik på nytt»). 

 

Nedenfor er det først beskrevet per produkttype hvordan et produkt blir lagt til i Madaster («2. nivå»). Når 
det legges sirkulær informasjon («3. nivå») til produktet, er dette vist med teksten [3. nivå]. 

De følgende kapitlene beskriver hvordan nye produkter kobles sammen, automatisk og manuelt. Det er også 
en kortfattet forklaring på hvordan sammenlignbare produkter kan kopieres på en enkel måte. Til slutt 
beskrives hvordan produkter brukeren har lagt til selv, kan aktiveres og deaktiveres i Madaster. 
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Legge til volumprodukt (2. og 3. nivå) 
Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til et «volumprodukt» i Madaster. Først ser vi på minstekravet til 
inndata for å kunne legge til produktet. Deretter beskriver vi trinn for trinn hvordan denne produkttypen 
legges til i Madaster («2. nivå»). Vi tar også for oss flere valgfrie felt. 

Minstekrav for å konfigurere denne typen produkter i Madaster: 

• Bygningselementer i kildefilen (IFC og Excel) som det konfigureres et volumprodukt for i Madaster, må 
faktisk inneholde voluminformasjon. 

• Navn (varemerke) på / beskrivelse av produktet som skal konfigureres. 
• Bruk av råvarer (prosentforhold mellom nye og gjenbrukte). 
• Produktsammensetning (prosentandel av anvendte materialer). 

 

Legge til volumprodukt i Madaster: 

Tips: Bestem på forhånd på hvilket nivå (i hvilken mappetype) det nye produktet som skal legges til, skal opprettes. 
Trinnene nedenfor forutsetter at et volumprodukt er lagt inn på «kontonivået». Deretter er det tilgjengelig på alle 
underliggende nivåer. Hvis det er ønskelig å avvike fra denne standarden og liste opp produkter på et spesifikt nivå 
(mappetype), må det først opprettes en database på dette nivået (se bilde 3 på forrige side). Deretter kan trinnene 
nedenfor følges. 

1. Klikk på knappen «Legg til produkt» under fanen «Materialer og produkter» (se bilde 2 på forrige side). 
Et nytt produktvindu (med fanen «Produktinformasjon») blir åpnet (se bilde 1). 

 

Bilde 1: Nytt produkt 

2. Angi produktnavnet til det nye produktet som skal legges til, i (det obligatoriske) feltet «Produktnavn*». 
Eksempel: «UNIDEK SIPS PANELS 250 MM». 

 

Forslag: Hvis et element i kildefilen (IFC/Excel) har et unikt navn eller en unik beskrivelse: Vurder å gi det nye produktet 
som skal legges til i Madaster, nøyaktig samme navn eller beskrivelse. Legg inn nøyaktig samme navn eller beskrivelse 
også under produktfanen «Søkekriterier», så kobler Madaster-systemet elementet automatisk til det nylig tilføyde 
Madaster-produktet. 

 

3. Velg «Volum» i feltet «Type*» (obligatorisk). 
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Bilde 2: Produkttype: volum 

4. Hvis tilgjengelig, skriv inn en beskrivelse av det nye produktet i feltet «Beskrivelse» (valgfritt). 
 

5. Hvis tilgjengelig, skriv inn en kode for det nye produktet i feltet «Produktkode» (valgfritt). 
6. Hvis tilgjengelig, skriv inn en GTIN-kode for det nye produktet i feltet «GTIN» (valgfritt). 
7. Hvis tilgjengelig, skriv inn en EAN-kode for det nye produktet i feltet «EAN» (valgfritt). 

 
8. [3. nivå] Hvis tilgjengelig, skriv inn den funksjonelle levetiden til produktet som skal legges til, i feltet 

«Funksjonell levetid (år)» (valgfritt). 
9. [3. nivå] Hvis tilgjengelig, skriv inn den tekniske levetiden til produktet som skal legges til, i feltet 

«Teknisk levetid (år)» (valgfritt). 
 

10. Merk av (valgfritt) i ruten «Ikke bruk materiallisteberegningene» hvis produktsammensetningen ikke 
skal brukes i beregningene. I så fall må feltet «Densitet» (spesifikk vekt i kg/m³) også fylles ut. 

 
11. Fyll ut de eventuelle tilgjengelige (valgfrie) feltene for dette produktet under avsnittet «Produsent», 

inkludert navn, nettside, adresse osv. 
12. Fyll ut de eventuelle tilgjengelige (valgfrie) feltene for dette produktet under avsnittet 

«Produksjonssted», inkludert navn, nettside, adresse osv. 
 

13. Som standard skal volumenheten til et «volumprodukt» angis som 1 m3. Ved behandling av et element 
fra kildefilen (IFC/Excel) bruker Madaster-systemet elementets opprinnelige volummål 
(beregningsmetode: volum, element i kildefil multiplisert med 1 m³). 

 

Bilde 3: Volumenhet 

Merk: Alternativet «Definer standard volum ved å angi standarddimensjonene for dette produktet» gir brukeren 
muligheten til å beregne volumet basert på produktets standardstørrelse. 

 

Bilde 4: Definer standard volum ved å angi standarddimensjonene for dette produktet 

 

14. Klikk på knappen «Lagre». Dataene som ble lagt inn, er nå lagret under produktfanen 
«Produktinformasjon». Samtidig vises de andre fanene til produktet. 
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Bilde 5: Produktfaner 

 

15. Klikk på (den andre) fanen «Sirkularitet». 
 

16. [3. nivå] Hvis dette produktet gjenbrukes, angir du prosentandelen av gjenbruk* for det nye produktet i 
feltet «Gjenbruk» (valgfritt) til venstre. Hvis ukjent, velg 0 %. 

*«Gjenbruk» betyr her at produktet (i dette eksemplet: Unidek sips panel 250 mm) på samme nivå (produkt) allerede har 
gått gjennom en fullstendig livssyklus, og blir brukt om igjen under byggingen av en ny bygning. 

 

Bilde 6: Gjenbruk 

Merk: De andre prosentandelene under JOMFRUELIG RÅVARE, SEKUNDÆR og KNAPPHET (til venstre) kan ikke angis 
under denne fanen. De blir lest av systemet hvis ett eller flere materialer er valgt under fanen «Produktsammensetning», 
med disse verdiene lagt inn. 

17. [3. nivå] Hvis tilgjengelig, velg ett eller flere alternativer i feltet «UTDATA, sjekkliste gjenbrukbarhet» 
(valgfritt felt), som angir demonteringsgraden til det nye produktet som skal legges til. Valgte verdier 
vises i grønn farge (avmerkingsboks). 

 

Bilde 7: Avviklingsscenario: sjekkliste gjenbrukbarhet 

 

Merk: Feltene (til høyre) «% gjenbruk av underkomponenter», «% tilgjengelig for gjenbruk» osv. kan ikke fylles ut under 
denne fanen. De blir lest av Madaster hvis et materiale brukeren har lagt til selv, blir koblet til i fanen «Materialliste» med 
disse verdiene lagt inn. 
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Bilde 8: Avviklingsscenario 

 

18. Klikk på knappen «Lagre». Dataene som ble lagt inn, er nå lagret under produktfanen 
«Produktinformasjon». 
 

19. Klikk på (den tredje) fanen «Miljø». 

Bruk denne fanen til å angi miljøinformasjonen til dette produktet. Slike data er tilgjengelige i såkalte 
miljødeklarasjoner (Environmental Product Declaration – EPD) på produktnivå. 

20. Hvis tilgjengelig, velg («Ja», «Nei» eller «Ukjent») i feltet «Giftig» (valgfritt felt) for å angi om produktet 
inneholder materialer som står på listen over kjemikalier og stoffer som er forbudt å bruke i Cradle to 
Cradle-sertifiserte produkter. 

21. Klikk på knappen «Lagre». Dataene som ble lagt inn, er nå lagret under produktfanen 
«Produktinformasjon». 
 

22. Klikk på (den fjerde) fanen «Materialliste» og deretter på knappen «Legg til». Feltene «Element*» og 
«Antall*» vises. 

 

Bilde 9: Materialliste 

 

23. Klikk på knappen «Plukk element*» (obligatorisk felt) og velg et materiale fra Madaster-databasen eller 
brukerens «eget» materialbibliotek. 

 

Bilde 10: Plukk element 

 

24. Fyll deretter ut feltet «Mengde*» (obligatorisk felt) med prosentandelen (mellom 1 og 100) av det valgte 
materialet. 
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Bilde 11: Materialfordeling 

25. Klikk på knappen «Lagre» (nederst på siden). Dataene som ble lagt inn, er nå lagret under produktfanen 
«Materialliste». 

26. Hvis det nye produktet som skal legges til, består av flere materialer: Gjenta trinn 22 til 25 til 
materiallisten (produktets materialsammensetning) er 100 prosent. 
 

 

Bilde 12: Produkt med materialfordeling (eksempel) 

 

27. Klikk på (den femte) fanen «Søkekriterier» og deretter på knappen «Legg til kriterium». Her kan ett eller 
flere søkekriterier legges til, noe som gjør det mulig for Madaster-systemet å koble elementer i 
bygningens kildefil (IFC og/eller Excel) som skal leses, automatisk til dette nye produktet som skal 
legges til. 

 

Bilde 13: Søkekriterier 

 

Merk: Når du importerer en kildefil (IFC og/eller Excel), valideres materialene i hvert element mot disse søkekriteriene. 
Det undersøkes om materialet i et element samsvarer med et av søkekriteriene på produkt- eller materialnivå. 
 

 

Bilde 14: Samsvar mellom elementer (fra kildefil) og produkter lagt til i Madaster-databasen (skisse) 

Et søkekriterium kan konfigureres på ulike måter: 
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• inneholder søkekriteriet 
• er lik søkekriteriet 
• begynner med søkekriteriet 
• slutter med søkekriteriet 

Hvis det blir funnet flere treff, vil det største samsvaret (det største antallet samsvarende tegn) bli brukt. 

Hvis materialet i et element samsvarer med et av søkekriteriene på produkt- eller materialnivå, kobler Madaster-
systemet elementet til automatisk. Hvis det ikke blir opprettet en automatisk tilkobling, kan brukeren koble til 
elementet manuelt i Madaster (i deltrinnet «Berik»). 

 

28. Legg ett eller flere søkekriterier (valgfritt felt) til dette nye produktet som skal legges til, slik at 
Madaster-plattformen kan koble produktet automatisk til et tilsvarende element fra en kildefil 
(IFC/Excel). Merk: For å gjøre dette må brukerens «eget» produktbibliotek velges som datasett ved 
opplasting og/eller når kildedataene berikes på nytt. 
 

29. Klikk på (den sjette) fanen «Saksmappe» og deretter på knappen «Last opp». Her kan relevante 
bygningsfiler (f.eks. Produktsertifikater, miljødeklarasjoner osv.) kobles til produktet som skal legges til. 

30. Klikk på feltet «Velg fil(er)» for å velge filen som skal legges til (f.eks. et produktsertifikat). 
31. Velg målmappen i Madaster-saksmappen der filen som skal legges til (f.eks. et produktsertifikat), blir 

lagret. 
32. Om ønskelig kan det legges til «merker» (nøkkelord), som gjør det lettere å søke etter denne filen som 

skal legges til i filen i Madaster. 
33. Klikk til slutt på knappen «Lagre». Den valgte filen (f.eks. et produktsertifikat), legges til og vises under 

denne fanen. 
34. Om ønskelig kan flere filer legges til under produktets Saksmappe. 

 

Bilde 15: Produktets Saksmappe (legg til fil) 

 

Merk: Den nye (sjuende) fanen «Økonomi» er under utvikling for alle Madaster-produkttyper. 

35. Gå tilbake til den første fanen («Produktinformasjon») og klikk på knappen «Lagre». Dataene som ble 
lagt inn blir lagret, og «volumproduktet» brukeren la til selv, blir lagret i brukerens «eget» 
produktbibliotek. 
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Legge til arealprodukt (2. og 3. nivå)  
Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til et «arealprodukt» i Madaster. Først ser vi på minstekravet til 
inndata for å kunne legge til produktet. Deretter beskriver vi trinn for trinn hvordan denne produkttypen 
legges til i Madaster («2. nivå»). Vi tar også for oss flere valgfrie felt. 

Minstekrav for å konfigurere denne typen produkter i Madaster: 

• Bygningselementer i kildefilen (IFC og Excel) som det konfigureres et arealprodukt for i Madaster, må 
faktisk inneholde arealinformasjon (m²). 

• Navn på / beskrivelse av produktet som skal konfigureres. 
• Høyde og dybde på produktet som skal konfigureres. 
• Bruk av råvarer (prosentforhold mellom nye og gjenbrukte). 
• Materialliste (produktsammensetning i m3/m2 anvendte materialer). 

 

Legge til arealprodukt i Madaster: 

Tips: Bestem på forhånd på hvilket nivå (mappetype) det nye produktet som skal legges til, skal opprettes. Trinnene 
nedenfor forutsetter at et arealprodukt er lagt inn på «kontonivå». Deretter er det tilgjengelig på alle underliggende 
nivåer. Hvis det er ønskelig å avvike fra denne standarden og liste opp produkter på et spesifikt nivå (mappetype), må 
det først opprettes en database på dette nivået (se bilde 3 på side 4). Deretter kan trinnene nedenfor følges. 

1. Klikk på knappen «Legg til produkt» under fanen «Materialer og produkter». Et nytt produktvindu (med 
fanen «Produktinformasjon») blir åpnet (se bilde 1). 

 

Bilde 1: Nytt produkt 

 

2. Skriv inn produktnavnet til det nye produktet som skal legges til, i feltet «Produktnavn*» (obligatorisk). 
Eksempel: «GYPROC GF 100 RD / 1.75.1.A». 

Forslag: Hvis et element i kildefilen (IFC/Excel) har et unikt navn eller en unik beskrivelse: Vurder å gi det nye produktet 
som skal legges til i Madaster, nøyaktig samme navn eller beskrivelse. Legg inn nøyaktig samme navn eller beskrivelse 
under produktfanen «Søkekriterier» for dette produktet, så kobler Madaster-systemet elementet automatisk til 
Madaster-produktet. 

 

3. Velg «Areal» i feltet «Type*» (obligatorisk felt). 

 

Bilde 2: Produkttype: areal 

mailto:info@madaster.com


 

 

Madaster-tjenester info@madaster.com +31 85 0601242 

 

 

   

 

 

4. Hvis tilgjengelig, skriv inn en beskrivelse av det nye produktet som skal legges til, i feltet «Beskrivelse» 
(valgfritt felt). 
 

5. Hvis tilgjengelig, skriv inn en kode for det nye produktet i feltet «Produktkode» (valgfritt). 
6. Hvis tilgjengelig, skriv inn en GTIN-kode for det nye produktet i feltet «GTIN» (valgfritt). 
7. Hvis tilgjengelig, skriv inn en EAN-kode for det nye produktet i feltet «EAN» (valgfritt). 

 
8. [3. nivå] Hvis tilgjengelig, skriv inn den funksjonelle levetiden til produktet som skal legges til, i feltet 

«Funksjonell levetid (år)» (valgfritt). 
9. [3. nivå] Hvis tilgjengelig, skriv inn den tekniske levetiden til produktet som skal legges til, i feltet 

«Teknisk levetid (år)» (valgfritt). 
 

10. Merk av (valgfritt) i ruten «Ikke bruk materiallisteberegningene» hvis produktsammensetningen ikke 
skal brukes i beregningene. I så fall må feltet «Tetthet» (spesifikk vekt i kg/m³) også fylles ut. 

 
11. Fyll ut de eventuelle tilgjengelige (valgfrie) feltene for dette produktet under avsnittet «Produsent», 

inkludert navn, nettside, adresse osv. 
12. Fyll ut de eventuelle tilgjengelige (valgfrie) feltene for dette produktet under avsnittet 

«Produksjonssted», inkludert navn, nettside, adresse osv. 
 

13. Som standard skal enheten til et «arealprodukt» angis som 1 m². Ved behandling av et element fra 
kildefilen (IFC/Excel) bruker Madaster-systemet elementets opprinnelige arealmål (beregningsmetode: 
overflate, element i kildefil multiplisert med 1 m2). 

 

Bilde 3: Arealenhet 

For å beregne volumet og vise det under fanen «Bygning», må også høyden (obligatorisk felt) til det nye 
produktet som skal legges til, legges inn. 

14. Angi høyden (i meter) i feltet «Fast dimensjon*»" for dette arealproduktet (obligatorisk felt). 

 

Bilde 4: Arealenhet: sett inn høyde 

 

Merk: Alternativet «Definer standard overflate ved å angi standarddimensjonene for dette produktet» gir brukeren 
muligheten til å beregne overflaten basert på produktets standardstørrelse. 
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Bilde 5: Definer standard overflate ved å angi standarddimensjonene for dette produktet 

 

15. Klikk på knappen «Lagre». Dataene som ble lagt inn, er nå lagret under produktfanen 
«Produktinformasjon». Samtidig vises de andre fanene til produktet. 

 

Bilde 6: Produktfaner 

 

16. Klikk på (den andre) fanen «Sirkularitet». 
 

17. [3. nivå] Hvis dette produktet gjenbrukes*, angir du prosentandelen av gjenbruk for det nye produktet i 
feltet «Gjenbruk» (valgfritt) til venstre. Hvis ukjent, velg 0 %. 

*«Gjenbruk» betyr her at produktet (i dette eksemplet: GYPROC GF 100 RD/1.75.1.A) på samme nivå (produkt) allerede 
har gått gjennom en fullstendig livssyklus, og blir brukt om igjen under byggingen av en ny bygning. 

 

Bilde 7: Gjenbruk 

Merk: De andre prosentandelene under JOMFRUELIG RÅVARE, SEKUNDÆR og KNAPPHET (til venstre) kan ikke angis 
under denne fanen. De blir lest av systemet hvis ett eller flere materialer er valgt under fanen «Produktsammensetning», 
med disse verdiene lagt inn. 

 

18. [3. nivå] Hvis tilgjengelig, velg ett eller flere alternativer i feltet «UTDATA, sjekkliste gjenbrukbarhet» 
(valgfritt felt), som angir demonteringsgraden til det nye produktet som skal legges til. Valgte verdier 
vises i grønn farge (avmerkingsboks). 
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Bilde 8: Avviklingsscenario: sjekkliste gjenbrukbarhet 

 

Merk: Feltene (til høyre) «% gjenbruk av underkomponenter», «% tilgjengelig for gjenbruk» osv. kan ikke fylles ut under 
denne fanen. De blir lest av Madaster hvis et materiale brukeren har lagt til selv, blir koblet til i fanen «Materialliste» med 
disse verdiene lagt inn. 

 

Bilde 9: Avviklingsscenario 

 

19. Klikk på knappen «Lagre». Dataene som ble lagt inn, er nå lagret under produktfanen 
«Produktinformasjon». 
 

20. Klikk på (den tredje) fanen «Miljø». 

Bruk denne fanen til å angi miljøinformasjonen til dette produktet. Slike data er tilgjengelige i såkalte 
miljødeklarasjoner (Environmental Product Declaration – EPD) på produktnivå. 

21. Hvis tilgjengelig, velg («Ja», «Nei» eller «Ukjent») i feltet «Giftig» (valgfritt felt) for å angi om produktet 
inneholder materialer som står på listen over kjemikalier og stoffer som er forbudt å bruke i Cradle to 
Cradle-sertifiserte produkter. 

22. Klikk på knappen «Lagre». Dataene som ble lagt inn, er nå lagret under produktfanen 
«Produktinformasjon». 
 

23. Klikk på (den fjerde) fanen «Materialliste» og deretter på knappen «Legg til». Feltene «Element*» og 
«Antall*» vises. 

 

Bilde 10: Materialliste 
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24. Klikk på knappen «Plukk element*» (obligatorisk felt) og velg et materiale fra Madaster-databasen eller 
brukerens «eget» materialbibliotek. 

 

Bilde 11: Plukk element 

 

25. Fyll ut feltet «Mengde*» (obligatorisk felt), uttrykt i kubikkmeter (m³) per kvadratmeter (m²) av det 
valgte materialet. 

 

Bilde 12: Materialfordeling 

 

26. Klikk på knappen «Lagre» (nederst på siden). Dataene som ble lagt inn, er nå lagret under produktfanen 
«Materialliste». 

27. Hvis det nye produktet som skal legges til, består av flere materialer, gjentas trinnene 23 til 26. 
 

 

Bilde 13: Produkt med materialfordeling (eksempel) 

 

28. Klikk på (den femte) fanen «Søkekriterier» og deretter på knappen «Legg til kriterium». Her kan ett eller 
flere søkekriterier legges til, noe som gjør det mulig for Madaster-systemet å koble elementer i 
bygningens kildefil (IFC og/eller Excel) som skal leses, automatisk til dette nye produktet som skal 
legges til. 

 

Bilde 14: Søkekriterier 
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Merk: Når du importerer en kildefil (IFC og/eller Excel), valideres materialene i hvert element mot disse søkekriteriene. 
Det undersøkes om materialet i et element samsvarer med et av søkekriteriene på produkt- eller materialnivå. 
 

 

Bilde 15: Samsvar mellom elementer (fra kildefil) og produkter lagt til i Madaster-databasen (skisse) 

Et søkekriterium kan konfigureres på ulike måter: 

• inneholder søkekriteriet 
• er lik søkekriteriet 
• begynner med søkekriteriet 
• slutter med søkekriteriet 

Hvis det blir funnet flere treff, vil det største samsvaret (det største antallet samsvarende tegn) bli brukt. 

Hvis materialet i et element samsvarer med et av søkekriteriene på produkt- eller materialnivå, kobler Madaster-
systemet elementet til automatisk. Hvis det ikke blir opprettet noen automatisk tilkobling, kan brukeren koble til 
elementet manuelt i Madaster (i deltrinnet «Berik»). 

 

29. Legg ett eller flere søkekriterier (valgfritt felt) til dette nye produktet som skal legges til, slik at 
Madaster-plattformen kan koble produktet automatisk til et tilsvarende element fra en kildefil 
(IFC/Excel). Merk: For å gjøre dette må brukerens «eget» produktbibliotek velges som datasett ved 
opplasting og/eller når kildedataene berikes på nytt. 
 

30. Klikk på (den sjette) fanen «Saksmappe» og deretter på knappen «Last opp». Her kan relevante 
bygningsfiler (f.eks. produktsertifikater og miljødeklarasjoner) kobles til produktet som skal legges til. 

31. Klikk på feltet «Velg fil(er)» for å velge filen som skal legges til (f.eks. et produktsertifikat). 
32. Velg målmappen i Madaster-saksmappen der filen som skal legges til (f.eks. et produktsertifikat), blir 

lagret. 
33. Om ønskelig kan det legges til «merker» (nøkkelord), som gjør det lettere å søke etter denne filen som 

skal legges til i filen i Madaster. 
34. Klikk til slutt på knappen «Lagre». Den valgte filen (f.eks. et produktsertifikat), legges til og vises under 

denne fanen. 
35. Om ønskelig kan flere filer legges til i produktets Saksmappe. 
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Bilde 16: Produktets Saksmappe (legg til fil) 

 

Merk: Den nye (sjuende) fanen «Økonomi» er under utvikling for alle Madaster-produkttyper. 

36. Gå tilbake til den første fanen («Produktinformasjon») og klikk på knappen «Lagre». Dataene som ble 
lagt inn, blir lagret, og «volumproduktet» brukeren la til selv, blir lagret i brukerens «eget» 
produktbibliotek. 

 

Legge til lengdeprodukt (2. og 3. nivå)  
Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til et «lengdeprodukt» i Madaster. Først ser vi på minstekravet til 
inndata for å kunne legge til produktet. Deretter beskriver vi trinn for trinn hvordan denne produkttypen 
legges til i Madaster («2. nivå»). Vi tar også for oss flere valgfrie felt. 

Minstekrav for å konfigurere denne typen produkter i Madaster: 

• Bygningselementer i kildefilen (IFC og Excel) som det konfigureres et arealprodukt for i Madaster, må 
faktisk inneholde arealinformasjon (m²). 

• Navn på / beskrivelse av produktet som skal konfigureres. 
• Overflate (i m2) på produktet som skal konfigurere. 
• Bruk av råvarer (prosentforhold mellom nye og gjenbrukte). 
• Produktsammensetning (i m3/m anvendte materialer). 

 

Legge til lengdeprodukt i Madaster: 

Tips: Bestem på forhånd på hvilket nivå (mappetype) det nye produktet som skal legges til, skal opprettes. Trinnene 
nedenfor forutsetter at et lengdeprodukt er lagt inn på «kontonivå». Deretter er det tilgjengelig på alle underliggende 
nivåer. Hvis det er ønskelig å avvike fra denne standarden og liste opp produkter på et spesifikt nivå (mappetype), må 
det først opprettes en database på dette nivået (se bilde 3 på side 4). Deretter kan trinnene nedenfor følges. 

 

1. Klikk på knappen «Legg til produkt» under fanen «Materialer og produkter». Et nytt produktvindu (med 
fanen «Produktinformasjon») blir åpnet (se bilde 1). 
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Bilde 1: Nytt produkt 

 

2. Skriv inn produktnavnet til det nye produktet som skal legges til, i feltet «Produktnavn*» (obligatorisk). 
Eksempel: «Beskyttelsesrekkverk av stål 4000 x 310 x 710 mm (lxbxh)». 

Forslag: Hvis et element i kildefilen (IFC/Excel) har et unikt navn eller en unik beskrivelse: Vurder å gi det nye produktet 
som skal legges til i Madaster, nøyaktig samme navn eller beskrivelse. Legg inn nøyaktig samme navn eller beskrivelse 
under produktfanen «Søkekriterier» for dette produktet, så kobler Madaster-systemet elementet automatisk til 
Madaster-produktet. 

 

3. Velg «Lengde» i feltet «Type*» (obligatorisk felt). 

 

Bilde 2: Produkttype: lengde 

4. Hvis tilgjengelig, skriv inn en beskrivelse av det nye produktet som skal legges til, i feltet «Beskrivelse» 
(valgfritt felt). 
 

5. Hvis tilgjengelig, skriv inn en kode for det nye produktet i feltet «Produktkode» (valgfritt felt).  
6. Hvis tilgjengelig, skriv inn en GTIN-kode for det nye produktet i feltet «GTIN» (valgfritt felt). 
7. Hvis tilgjengelig, skriv inn en EAN-kode for det nye produktet i feltet «EAN» (valgfritt felt). 

 
8. [3. nivå] Hvis tilgjengelig, skriv inn den funksjonelle levetiden til produktet som skal legges til, i feltet 

«Funksjonell levetid (år)» (valgfritt felt). 
9. [nivå 3] Hvis tilgjengelig, skriv inn den tekniske levetiden til produktet som skal legges til, i feltet 

«Teknisk levetid (år)» (valgfritt felt). 
 

10. Merk av (valgfritt) i ruten «Ikke bruk materiallisteberegningene» hvis produktsammensetningen ikke 
skal brukes i beregningene. I så fall må feltet «Tetthet» (spesifikk vekt i kg/m³) også fylles ut. 

 
11. Fyll ut de eventuelle tilgjengelige (valgfrie) feltene for dette produktet under avsnittet «Produsent», 

inkludert navn, nettside, adresse osv. 
12. Fyll ut de eventuelle tilgjengelige (valgfrie) feltene for dette produktet under avsnittet 

«Produksjonssted», inkludert navn, nettside, adresse osv. 
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13. Som standard skal enheten til et «lengdeprodukt» angis som 1 m. Ved tilkobling av elementet fra 
kildefilen (IFC/Excel) bruker Madaster-systemet elementets lengde (beregningsmetode: lengde, element 
i kildefil multiplisert med 1 m). 

 

Bilde 3: Lengdeenhet 

14. Angi det faste arealet (i kvadratmeter) til dette lengdeproduktet. Dette gjør det mulig å beregne volumet 
og vise det under fanen «Bygning» i Madaster. 
 

 

Bilde 4: Lengdeprodukt: legg inn fast areal 

 

Merk: Alternativet «Definer fast areal for dette produktet ved å angi dimensjoner» lar brukeren beregne det faste arealet 
på produktet basert på angitte dimensjoner.  

 

Bilde 5: Definer det faste arealet på dette produktet ved å angi dimensjoner 

 

15. Klikk på knappen «Lagre». Dataene som ble lagt inn, er nå lagret under produktfanen 
«Produktinformasjon». Samtidig vises de andre fanene til produktet. 

 

Bilde 6: Produktfaner 

 

16. Klikk på (den andre) fanen «Sirkularitet». 
 

17. [3. nivå] Hvis dette produktet gjenbrukes*, angir du prosentandelen av gjenbruk for det nye produktet i 
feltet «Gjenbruk» (valgfritt) til venstre. Hvis ukjent, velg 0 %. 

*«Gjenbruk» betyr her at produktet (i dette eksemplet: Beskyttelsesrekkverk av stål 4000 x 310 x 710 mm [lxbxh]) på 
samme nivå (produkt) allerede har gått gjennom en fullstendig livssyklus, og blir brukt om igjen under byggingen av en 
ny bygning. 
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Bilde 7: Gjenbruk 

Merk: De andre prosentandelene under JOMFRUELIG RÅVARE, SEKUNDÆR og KNAPPHET (til venstre) kan ikke angis 
under denne fanen. De blir lest av systemet hvis ett eller flere materialer er valgt under fanen «Produktsammensetning», 
med disse verdiene lagt inn. 

 

18. [3. nivå] Hvis tilgjengelig, velg ett eller flere alternativer i feltet «UTDATA, sjekkliste gjenbrukbarhet» 
(valgfritt felt), som angir demonteringsgraden til det nye produktet som skal legges til. Valgte verdier 
vises i grønn farge (avmerkingsboks). 

 

Bilde 8: Avviklingsscenario: sjekkliste gjenbrukbarhet 

 

Merk: Feltene (til høyre) «% gjenbruk av underkomponenter», «% tilgjengelig for gjenbruk» osv. kan ikke fylles ut under 
denne fanen. De blir lest av Madaster hvis et materiale brukeren har lagt til selv, blir koblet til i fanen «Materialliste» med 
disse verdiene lagt inn. 

 

Bilde 9: Avviklingsscenario 

 

19. Klikk på knappen «Lagre». Dataene som ble lagt inn, er nå lagret under produktfanen 
«Produktinformasjon». 
 

20. Klikk på (den tredje) fanen «Miljø». 

Bruk denne fanen til å angi miljøinformasjonen til dette produktet. Slike data er tilgjengelige i såkalte 
miljødeklarasjoner (Environmental Product Declaration – EPD) på produktnivå. 
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21. Hvis tilgjengelig, velg («Ja», «Nei» eller «Ukjent») i feltet «Giftig» (valgfritt felt) for å angi om produktet 
inneholder materialer som står på listen over kjemikalier og stoffer som er forbudt å bruke i Cradle to 
Cradle-sertifiserte produkter. 

22. Klikk på knappen «Lagre». Dataene som ble lagt inn, er nå lagret under produktfanen 
«Produktinformasjon». 
 

23. Klikk på (den fjerde) fanen «Materialliste» og deretter på knappen «Legg til». Feltene «Element*» og 
«Antall*» vises. 

 

Bilde 10: Materialliste 

 

24. Klikk på knappen «Plukk element*» (obligatorisk felt) og velg et materiale fra Madaster-databasen eller 
brukerens «eget» materialbibliotek. 

 

Bilde 11: Plukk element 

 

25. Fyll ut feltet «Mengde*» (obligatorisk felt), uttrykt i kubikkmeter (m³) per meter (m) av det valgte 
materialet. 

 

Bilde 12: Materialfordeling 

 

26. Klikk på knappen «Lagre» (nederst på siden). Dataene som ble lagt inn, er nå lagret under produktfanen 
«Materialliste». 

27. Hvis det nye produktet som skal legges til, består av flere materialer, gjentas trinnene 23 til 26. 

 

Bilde 13: Produkt med materialfordeling (eksempel) 
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Merk: Verdien (0,2201 m³/m) som vises på bilde 13, er beregnet manuelt som følger: L x B x H (i meter) = 1 m (se bilde 4) x 0,31 m x 0,71 
m (tallene ble satt inn i bilde 5). 

28. Klikk på (den femte) fanen «Søkekriterier» og deretter på knappen «Legg til kriterium». Her kan ett eller 
flere søkekriterier legges til, noe som gjør det mulig for Madaster-systemet å koble elementer i 
bygningens kildefil (IFC og/eller Excel) som skal leses, automatisk til dette nye produktet som skal 
legges til. 

 

Bilde 14: Søkekriterier 

Merk: Når du importerer en kildefil (IFC og/eller Excel), valideres materialene i hvert element mot disse søkekriteriene. 
Det undersøkes om materialet i et element samsvarer med et av søkekriteriene på produkt- eller materialnivå. 
 

 

Bilde 15: Samsvar mellom elementer (fra kildefil) og produkter lagt til i Madaster-databasen (skisse) 

Et søkekriterium kan konfigureres på ulike måter: 

• inneholder søkekriteriet 
• er lik søkekriteriet 
• begynner med søkekriteriet 
• slutter med søkekriteriet 

Hvis det blir funnet flere treff, vil det største samsvaret (det største antallet samsvarende tegn) bli brukt. 

Hvis materialet i et element samsvarer med et av søkekriteriene på produkt- eller materialnivå, kobler Madaster-
systemet elementet til automatisk. Hvis det ikke blir opprettet noen automatisk tilkobling, kan brukeren koble til 
elementet manuelt i Madaster (i deltrinnet «Berik»). 

 

29. Legg ett eller flere søkekriterier (valgfritt felt) til dette nye produktet som skal legges til, slik at 
Madaster-plattformen kan koble produktet automatisk til et tilsvarende element fra en kildefil 
(IFC/Excel). Merk: For å gjøre dette må brukerens «eget» produktbibliotek velges som datasett ved 
opplasting og/eller når kildedataene berikes på nytt. 
 

30. Klikk på (den sjette) fanen «Saksmappe» og deretter på knappen «Last opp». Her kan relevante 
bygningsfiler (f.eks. produktsertifikater og miljødeklarasjoner) kobles til produktet som skal legges til. 

31. Klikk på feltet «Velg fil(er)» for å velge filen som skal legges til (f.eks. et produktsertifikat). 
32. Velg målmappen i Madaster-saksmappen der filen som skal legges til (f.eks. et produktsertifikat), blir 

lagret. 
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33. Om ønskelig kan det legges til «merker» (nøkkelord), som gjør det lettere å søke etter denne filen som 
skal legges til i filen i Madaster. 

34. Klikk til slutt på knappen «Lagre». Den valgte filen (f.eks. et produktsertifikat), legges til og vises under 
denne fanen. 

35. Om ønskelig kan flere filer legges til under produktets Saksmappe. 

 

Bilde 16: Produktets Saksmappe (legg til fil) 

 

Merk: Den nye (sjuende) fanen «Økonomi» er under utvikling for alle Madaster-produkttyper. 

36. Gå tilbake til den første fanen («Produktinformasjon») og klikk på knappen «Lagre». Dataene som ble 
lagt inn blir lagret, og «volumproduktet» brukeren la til selv, blir lagret i brukerens «eget» 
produktbibliotek. 

 

Legge til mengdeprodukter (2. og 3. nivå)  
Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til et «mengdeprodukt» i Madaster. Først ser vi på minstekravet 
til inndata for å kunne legge til produktet. Deretter beskriver vi trinn for trinn hvordan denne produkttypen 
legges til i Madaster («2. nivå»). Vi tar også for oss flere valgfrie felt. 

Minstekrav for å konfigurere denne typen produkter i Madaster: 

• Bygningselementer i kildefilen (IFC og Excel) som det konfigureres et arealprodukt for i Madaster, må 
faktisk inneholde arealinformasjon (m²). 

• Navn på / beskrivelse av produktet som skal konfigureres. 
• Volum (i m3) på produktet som skal konfigureres. 
• Bruk av råvarer (prosentforhold mellom nye og gjenbrukte). 
• Produktsammensetning (i m3 anvendte materialer). 

 

Legge til mengdeprodukter i Madaster: 

Tips: Bestem på forhånd på hvilket nivå (mappetype) det nye produktet som skal legges til, skal opprettes. Trinnene 
nedenfor forutsetter at et mengdeprodukt er lagt inn på «kontonivå». Deretter er det tilgjengelig på alle underliggende 
nivåer. Hvis det er ønskelig å avvike fra denne standarden og liste opp produkter på et spesifikt nivå (mappetype), må 
det først opprettes en database på dette nivået (se bilde 3 på side 4). Deretter kan trinnene nedenfor følges. 
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1. Klikk på knappen «Legg til produkt» under fanen «Materialer og produkter». Et nytt produktvindu (med 
fanen «Produktinformasjon») blir åpnet (se bilde 1). 

 

Bilde 1: Nytt produkt 

 

2. Skriv inn produktnavnet til det nye produktet som skal legges til, i feltet «Produktnavn*» (obligatorisk). 
Eksempel: «GU-LICHTKOEPEL». 

Forslag: Hvis et element i kildefilen (IFC/Excel) har et unikt navn eller en unik beskrivelse: Vurder å gi det nye produktet 
som skal legges til i Madaster, nøyaktig samme navn eller beskrivelse. Legg inn nøyaktig samme navn eller beskrivelse 
under produktfanen «Søkekriterier» for dette produktet, så kobler Madaster-systemet elementet automatisk til 
Madaster-produktet. 

 

3. Velg «Mengde» i feltet «Type*» (obligatorisk felt). 

 

Bilde 2: Produkttype: mengde 

 

4. Hvis tilgjengelig, skriv inn en beskrivelse av det nye produktet som skal legges til, i feltet «Beskrivelse» 
(valgfritt felt). 
 

5. Hvis tilgjengelig, skriv inn en kode for det nye produktet i feltet «Produktkode» (valgfritt). 
6. Hvis tilgjengelig, skriv inn en GTIN-kode for det nye produktet i feltet «GTIN» (valgfritt). 
7. Hvis tilgjengelig, skriv inn en EAN-kode for det nye produktet i feltet «EAN» (valgfritt). 

 
8. [3. nivå] Hvis tilgjengelig, skriv inn den funksjonelle levetiden til produktet som skal legges til, i feltet 

«Funksjonell levetid (år)» (valgfritt). 
9. [3. nivå] Hvis tilgjengelig, skriv inn den tekniske levetiden til produktet som skal legges til, i feltet 

«Teknisk levetid (år)» (valgfritt). 
 

10. Merk av (valgfritt) i ruten «Ikke bruk materiallisteberegningene» hvis produktsammensetningen ikke 
skal brukes i beregningene. I så fall må feltet «Densitet» (spesifikk vekt i kg/m³) også fylles ut. 

 
11. Fyll ut de eventuelle tilgjengelige (valgfrie) feltene for dette produktet under avsnittet «Produsent», 

inkludert navn, nettside, adresse osv. 
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12. Fyll ut de eventuelle tilgjengelige (valgfrie) feltene for dette produktet under avsnittet 
«Produksjonssted», inkludert navn, nettside, adresse osv. 
 

13. Klikk på knappen «Lagre». Dataene som ble lagt inn, er nå lagret under produktfanen 
«Produktinformasjon». 

 
14. Klikk på (den andre) fanen «Sirkularitet». 

 
15. [3. nivå] Hvis dette produktet gjenbrukes*, angir du prosentandelen av gjenbruk for det nye produktet i 

feltet «Gjenbruk» (valgfritt) til venstre. Hvis ukjent, velg 0 %. 

«Gjenbruk» betyr her at produktet (i dette eksemplet: GU-LICHTKOEPEL) på samme nivå (produkt) allerede har gått 
gjennom en fullstendig livssyklus, og blir brukt om igjen under byggingen av en ny bygning. 

 

Bilde 3: Gjenbruk 

Merk: De andre prosentandelene under JOMFRUELIG RÅVARE, SEKUNDÆR og KNAPPHET (til venstre) kan ikke angis 
under denne fanen. De blir lest av systemet hvis ett eller flere materialer er valgt under fanen «Produktsammensetning», 
med disse verdiene lagt inn. 

16. [3. nivå] Hvis tilgjengelig, velg ett eller flere alternativer i feltet «UTDATA, sjekkliste gjenbrukbarhet» 
(valgfritt felt), som angir demonteringsgraden til det nye produktet som skal legges til. Valgte verdier 
vises i grønn farge (avmerkingsboks). 

 

Bilde 4: Avviklingsscenario: sjekkliste gjenbrukbarhet 

 

Merk: Feltene (til høyre) «% gjenbruk av underkomponenter», «% tilgjengelig for gjenbruk» osv. kan ikke fylles ut under 
denne fanen. De blir lest av Madaster hvis et materiale brukeren har lagt til selv, blir koblet til i fanen «Materialliste» med 
disse verdiene lagt inn. 

 

Bilde 5: Avviklingsscenario 
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17. Klikk på knappen «Lagre». Dataene som ble lagt inn, er nå lagret under produktfanen 
«Produktinformasjon». 
 

18. Klikk på (den tredje) fanen «Miljø». 

Bruk denne fanen til å angi miljøinformasjonen til dette produktet. Slike data er tilgjengelige i såkalte 
miljødeklarasjoner (Environmental Product Declaration – EPD) på produktnivå. 

19. Hvis tilgjengelig, velg («Ja», «Nei» eller «Ukjent») i feltet «Giftig» (valgfritt felt) for å angi om produktet 
inneholder materialer som står på listen over kjemikalier og stoffer som er forbudt å bruke i Cradle to 
Cradle-sertifiserte produkter. 

20. Klikk på knappen «Lagre». Dataene som ble lagt inn, er nå lagret under produktfanen 
«Produktinformasjon». 
 

21. Hvis den fullstendige produktsammensetningen (materiale og volum) til det nye produktet som skal 
legges til, er kjent: Klikk på (den fjerde) fanen «Materialliste» og deretter på knappen «Legg til». Feltene 
«Element*» og «Antall*» vises. Følg trinnene 22 til 25 nedenfor. 

 
Hvis materialet og/eller volumet til det nye produktet som skal legges til, er ukjent, kan ikke fanen 
«Materialliste» fylles ut fullstendig. Gå i så fall direkte til trinn 26 i dette avsnittet. 
 

22. Klikk på (den fjerde) fanen «Materialliste» og deretter på knappen «Legg til». Feltene «Element*» og 
«Antall*» vises. 

 

Bilde 6: Materialliste 

 

23. Klikk på knappen «Plukk element*» (obligatorisk felt) og velg et materiale fra Madaster-databasen eller 
brukerens «eget» materialbibliotek. 

 

Bilde 7: Plukk element 

 

24. Fyll ut feltet «Mengde*» (obligatorisk felt), uttrykt i kubikkmeter (m³) av det valgte materialet. 
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Bilde 8: Materialfordeling 

 

25. Klikk på knappen «Lagre» (nederst på siden). Dataene som ble lagt inn, er nå lagret under produktfanen 
«Materialliste». 

26. Hvis det nye produktet som skal legges til, består av flere materialer: Gjenta trinn 22 til 25 til 
materiallisten (produktets materialsammensetning) er 100 prosent. 
 

 

Bilde 9: Produkt med materialfordeling (eksempel) 

 

27. Klikk på (den femte) fanen «Søkekriterier» og deretter på knappen «Legg til kriterium». Her kan ett eller 
flere søkekriterier legges til, noe som gjør det mulig for Madaster-systemet å koble elementer i 
bygningens kildefil (IFC og/eller Excel) som skal leses, automatisk til dette nye produktet som skal 
legges til. 

 

Bilde 10: Søkekriterier 

 

Merk: Når du importerer en kildefil (IFC og/eller Excel), valideres materialene i hvert element mot disse søkekriteriene. 
Det undersøkes om materialet i et element samsvarer med et av søkekriteriene på produkt- eller materialnivå. 
 

 

Bilde 11: Samsvar mellom elementer (fra kildefil) og produkter lagt til i Madaster-databasen (skisse) 

Et søkekriterium kan konfigureres på ulike måter: 

• inneholder søkekriteriet 
• er lik søkekriteriet 
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• begynner med søkekriteriet 
• slutter med søkekriteriet 

Hvis det blir funnet flere treff, vil det største samsvaret (det største antallet samsvarende tegn) bli brukt. 

Hvis materialet i et element samsvarer med et av søkekriteriene på produkt- eller materialnivå, kobler Madaster-
systemet elementet til automatisk. Hvis det ikke blir opprettet noen automatisk tilkobling, kan brukeren koble til 
elementet manuelt i Madaster (i deltrinnet «Berik»). 

 

28. Legg ett eller flere søkekriterier (valgfritt felt) til dette nye produktet som skal legges til, slik at 
Madaster-plattformen kan koble produktet automatisk til et tilsvarende element fra en kildefil 
(IFC/Excel). Merk: For å gjøre dette må brukerens «eget» produktbibliotek velges som datasett ved 
opplasting og/eller når kildedataene berikes på nytt. 
 

29. Klikk på (den sjette) fanen «Saksmappe» og deretter på knappen «Last opp». Her kan relevante 
bygningsfiler (f.eks. produktsertifikater og miljødeklarasjoner) kobles til produktet som skal legges til. 

30. Klikk på feltet «Velg fil(er)» for å velge filen som skal legges til (f.eks. et produktsertifikat). 
31. Velg målmappen i Madaster-saksmappen der filen som skal legges til (f.eks. et produktsertifikat), blir 

lagret. 
32. Om ønskelig kan det legges til «merker» (nøkkelord), som gjør det lettere å søke etter denne filen som 

skal legges til i filen i Madaster. 
33. Klikk til slutt på knappen «Lagre». Den valgte filen (f.eks. et produktsertifikat), legges til og vises under 

denne fanen. 
34. Om ønskelig kan flere filer legges til under produktets Saksmappe. 

 

Bilde 12: Produktets Saksmappe (legg til fil) 

 

Merk: Den nye (sjuende) fanen «Økonomi» er under utvikling for alle Madaster-produkttyper. 

35. Gå tilbake til den første fanen («Produktinformasjon») og klikk på knappen «Lagre». Dataene som ble 
lagt inn blir lagret, og «volumproduktet» brukeren la til selv, blir lagret i brukerens «eget» 
produktbibliotek. 
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Koble til produkter 
Elementer i en kildefil (IFC og/eller Excel) til bygningen kan kobles til nylig tilføyde produkter i Madaster-
plattformen. I Madaster-systemet fungerer dette på samme måte som med eksisterende materialer og/eller 
produkter. Det er to måter å koble til elementer i en kildefil på: automatisk eller manuelt. 

Koble til automatisk 
Under import av en kildefil i Madaster vil plattformen, med utgangspunkt i materialbeskrivelsen, prøve å 
koble hvert enkelt element i kildefilen automatisk til et til et tilsvarende materiale eller produkt (basert på 
de definerte «søkekriteriene») registrert i Madaster-databasen. Når du legger til ditt «eget» sett av produkter 
(og materialer) i Madaster, er det derfor veldig viktig at søkekriteriene (for disse produktene [og 
materialene]) blir fylt ut og tilsvarer navnene på elementene i kildefilen. Systemet finner ikke produkter som 
er konfigurert i Madaster uten søkekriterier, og kan følgelig ikke koble dem til automatisk. 

Hvis en kildefil allerede er lastet opp til Madaster (i Saksmappe), og det er lagt til produkter (eller materialer) 
i Madaster etterpå, er det ikke nødvendig å laste opp kildefilen på nytt. I stedet kan importprosessen 
aktiveres på nytt i plattformen ved å bruke funksjonen «Berik på nytt» (Fil > knappen «Vis detaljer» > 
knappen «Berik på nytt»). Da vil systemet prøve å koble hvert enkelt element i kildefilen til et produkt (eller 
materiale) i Madaster-databasen på nytt. Alternativt blir kildefilen endret, og en ny versjon av IFC-filen må 
lastes opp og behandles i Madaster. 

Merk: Funksjonen «Berik på nytt» i Madaster sletter eksisterende manuelle tilkoblinger. 

 

Koble til manuelt 
Hvis det ikke er noen automatisk kobling mellom et element fra en kildefil (IFC og/eller Excel) og et produkt 
(eller materiale) i Madaster-databasen, er det mulig å koble elementet manuelt (på et senere tidspunkt) i 
Madaster til et tilsvarende produkt (eller materiale) i Madaster-databasen (se også trinn 4 «Kontrollere og 
berike kildedata» i den trinnvise Madaster-håndboken). Her følger en kortfattet forklaring av denne 
manuelle prosessen. 

1. Klikk på knappen «Vis detaljer» under fanen «Saksmappe» (vist etter kildefilen). 

 

Bilde 1: Vis detaljer 

 

2. Vinduet «Kvalitetskildefil» blir åpnet. Klikk på trinnet «Berik» i undermenyen på denne siden. Siden 
«Berik» blir åpnet. 

 

Bilde 2: Undermenyen «Berik» 
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På «Berik»-siden viser kolonnen «Element» navnet på elementet i kildefilen (inkludert materialbeskrivelsen), 
og kolonnen «Produkt/materiale» viser produktet eller materialet som er koblet til – eller skal kobles til – fra 
Madaster-databasen. Kolonnen «Mengde» viser de tilkoblede elementene i blått og de ikke tilkoblede 
elementene i rødt. Ved hjelp av ulike filtre kan de ulike elementene i en kildefil vises til venstre på siden (se 
bilde 3). 

 

Bilde 3: Undermenyen «Berik» 

 

3. Velg ett eller flere elementer (i kolonnen «Element») ved hjelp av valgknappene for elementet. 
4. Klikk på knappen «Koble til valget (igjen)» i undermenyen. Vinduet «Kobe til elementer» blir åpnet. 

 

 

Bilde 4: Velg elementer 

5. Søk etter og velg (det tilføyde) produktet i Madaster-databasen (se bilde 5). 

 

Bilde 5: Koble elementer til et nylig tilføyd produkt 
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6. Klikk på knappen «Koble til». De valgte elementene i kildefilen blir koblet til et produkt (eller materiale) 
fra Madaster-databasen. 

 

Figur 6: Tilkoblede elementer 

 

Merk: Endringer i tilkoblede elementer og i produkter (og materialer) i Madaster-databasen må bekreftes manuelt, før de 
vises under de ulike Madaster-fanene (f.eks. fanen «Bygning»). Det gjøres ved å klikke på undermenyen «Bekreft», velge 
valgknappen «Ja» og klikke på knappen «Bekreft» (se bilde 7). 

  

 
Bilde 7: Bekreft endringer 

 

Kopiere produkter 
Hvis flere sammenlignbare produkter må legges til brukerens «eget» produktbibliotek i Madaster-
plattformen, er det mulig å kopiere et eksisterende produkt og ganske enkelt tilpasse det etter ønske. 
Kopifunksjonen er tilgjengelig i prosessen «manuell beriking» og på databasenivå. Her følger en kortfattet 
forklaring av denne funksjonen. 

Prosessen manuell beriking 
1. Gjenta trinnene 1 til 5 som beskrevet i avsnittet «Koble til manuelt» ovenfor. Slik velger du ett eller flere 

elementer i kildefilen (IFC og/eller Excel) som du vil koble til et produkt som allerede er tilgjengelig i 
Madaster-databasen eller ditt eget produktbibliotek, og som du vil kopiere. 
 

2. Klikk på knappen «Kopier valgt produkt» (på høyre side) i vinduet «Koble til». 
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Bilde 1: Kopier valgt produkt 

3. I vinduet «Opprett nytt produkt» endrer du feltene («Varemerke» osv.) som skiller det kopierte 
produktet fra originalen. 
 

 
Bilde 2: Opprett nytt produkt 

 
4. Klikk på knappen «Lagre». Det kopierte produktet blir lagret, og de andre produktfanene 

(«Materialliste», «Søkekriterier» osv.) vises. 
 

5. Hvis det er nødvendig: Rediger informasjonen under disse fanene, så de samsvarer med 
konfigurasjonen av det kopierte produktet. 

 
6. Klikk på knappen «Lagre» for å lagre eventuelle endringer under produktfanene til det kopierte 

produktet. Vinduet «Kobler til elementer» åpnes. 
 

7. Klikk på knappen «Koble til». Nå kobles ett eller flere valgte elementer i kildefilen til det kopierte 
produktet. 

 

Kopier på databasenivå 
1. I navigasjonsskuffen: Velg databasen som inneholder produktet som skal kopieres. 

 
2. Velg produktet som skal kopieres. Knappen «Kopier valgt» vises i undernavigasjonsfeltet (se bilde 3). 
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Bilde 3: Kopier valgt element 

 
3. Klikk på knappen «Kopier valgt». Produktet åpnes. 

 
4. Om ønskelig kan én eller flere produktegenskaper i de ulike fanene endres, og det kopierte produktet 

lagres med knappen «Lagre». Nå blir produktet lagt til den aktuelle databasen. 

 

Deaktivere produkter 
Hvis et produkt som brukeren har lagt til selv, ikke lenger er nødvendig, og det ikke lenger skal være en del 
av brukerens «eget» bibliotek for tilkobling av elementer i kildefilen manuelt eller automatisk, kan dette 
produktet deaktiveres. Da vises ikke produktet lenger i (det aktive) utvalget i brukerens eget produktsett, og 
Madaster-systemet kan ikke lenger koble til produktet automatisk. Allerede eksisterende tilkoblinger 
beholdes. Her følger en kortfattet forklaring av denne funksjonen. 

 
1. Klikk på «Administrasjon» i hovedmenyen.  

 

Bilde 1: Administrasjon 

 
2. Bruk søkefunksjonen eller filtrene for å finne produktet som skal deaktiveres. 
3. Klikk på «tannhjulet» bak dette produktet. Produktegenskapene til dette produktet (inkludert de ulike 

produktfanene) vises. 

 

Bilde 2: Tannhjulikonet (tilpass produkt) 
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4. Klikk på knappen «Deaktiver» øverst til venstre under fanen «Produktinformasjon». Vinduet «Bekreft» 
åpnes. 

 

 
 
Bilde 3: Deaktiver produkt 

 
5. Klikk på knappen «Ja» i vinduet «Bekreft». 

 

 
 

Bilde 4: Bekreft deaktivering av produkt 

 
Nå er produktet deaktivert i Madaster-systemet. Dette ses tydelig, siden feltene for dette produktet vises i 
grått. 
 
 
 

Søke etter deaktiverte produkter 
Om ønskelig kan et deaktivert produkt reaktiveres. Da blir produktet en del av det aktive utvalget i 
brukerens «eget» produktbibliotek i Madaster igjen, og det blir inkludert i prosessen med å koble til 
elementer fra kildefiler manuelt eller automatisk. Her følger en kortfattet forklaring av denne funksjonen. 

1. Klikk på «Administrasjon» i hovedmenyen.  

 

Bilde 1: Administrasjon 

2. Åpne filteret «Status»» nederst til venstre i vinduet «Administrasjon». 
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Bilde 2: Filteret «Status» 

 
3. 3. Velg valgknappen «Inaktiv» i filteret «Status» (se bilde 2). Vinduet «Administrasjon» viser nå alle 

deaktiverte (inaktive) produkter under brukerens egen Madaster-konto. 
 
 

Aktivere produkter 
1. Gjenta trinn 1 til 3 som beskrevet i kapittelet «Søke etter deaktiverte produkter» ovenfor. 
2. I listen over deaktiverte produkter: Finn produktet som skal aktiveres. 
3. Klikk på «tannhjulet» bak dette produktet. Produktegenskapene til dette produktet (inkludert de ulike 

produktfanene) vises. 

 

Bilde 1: Tannhjulikon (tilpass produkt) 

 
4. Klikk på knappen «Aktiver» øverst til venstre under fanen «Produktinformasjon». Vinduet «Bekreft» 

åpnes. 

 

 

Bilde 2: Aktiver produkt 

 
Klikk på knappen «Ja» i vinduet «Bekreft». Nå er produktet aktivert (igjen) i Madaster-systemet. Dette ses 
tydelig, siden feltene for dette produktet vises i hvitt igjen. 

 

Dele produkter (og materialer) 
Når produkter (og materialer) blir lagt til i Madaster, blir det bygget opp en («privat») produkt- og 
materialdatabase på kontonivå. Denne databasen blir tilgjengelig for hver etterfølgende bygning i Madaster-
kontoen din. Den kan også deles med eksterne brukere, men da må parten som gjør databasen tilgjengelig, 
aktivt dele den med mottakeren. Den private databasen kan gjøres tilgjengelig i Madaster på tre måter: 
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(1) Ved å invitere en ekstern bruker (personlig, per e-post) til kontoen, mappen eller bygningen i Madaster 
som inneholder den aktuelle databasen, og tildele denne brukeren en rolle som «Administrator», 
«Administrator og bidragsyter», «Administrator» eller «Leser» (se bilde 1). 

  

 
Bilde 1: Inviter bruker (konto, mappe eller bygning) 

 
(2) Ved å invitere en ekstern bruker (personlig, per e-post) til en bestemt database på konto-, mappe- eller 

bygningsnivå, og tildele denne brukeren en rolle som «administrator» eller «bidragsyter» (se bilde 2). 
 
 

 
Bilde 2: Inviter bruker (konto-, mappe- eller bygningsdatabase) 

 
 
(3) Ved å gjøre databasen tilgjengelig på konto- eller mappenivå for («dele med») en ekstern Madaster-

konto med ulike rettigheter og egenskaper: 
 
• Tilordne – elementer kan kobles til materialene og produktene i denne databasen.  
• Kopiere – materialene og produktene fra denne databasen kan kopieres.  
• Bidra – brukerne som databasen er delt med, kan legge inn nytt materiale og nye produkter i databasen.  
• Lede – databasen kan administreres av brukerne med rettighetene til kontoen, mappen eller bygningen 

som denne databasen deles med. 
 
Merk: Før en database kan deles som beskrevet ovenfor, må den eksterne parten (som får tilgang til databasen) først gi 
deg tilgang til sin konto, mappe eller bygning i Madaster. Den eksterne parten gjør dette på ønsket nivå ved å tildele 
rollen «Bruker» «Leder og bidragsyter til databasen». 
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Bilde 3: Del database (konto- eller mappenivå) 

 

Madaster brukerstøtte 
Madaster Service desk kan nås per telefon i kontortiden (+31 85 060 1242). 
 
Når du er logget inn i Madaster-miljøet, kan du alltid konsultere den tilgjengelige 
brukerstøttedokumentasjonen på nettet. Hver side i Madaster-plattformen inneholder en «I»-knapp på 
høyre side (midt i vinduet). Den gir informasjon om den aktuelle siden og funksjonene som er tilgjengelige til 
enhver tid. 
 
Denne informasjonen samt ytterligere veiledninger og oppslagsverk om bruk og utvikling av Madaster-
plattformen ligger også ute her. 
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