
–    FM ACCECC - Ä N D R I N G S H A N T E R I N G    –

SWG Efficient Facility får fastigheter och verksamheter att fungera optimalt under hela livscykeln. 

Allt från krav, projektering, byggnation, drift & förvaltning till arbetsplatsservice i ett integrerat 

informationsflöde. www.swg.com/se

FM ACCESS är SWG:s grafiska informationsportal 
där fastighetsföretag får full kontroll på sin bygg-
nadsinformation. Få grafiskt presentation av infor-
mation baserat på skannade pappersritningar, nya 
3D-BIM-modeller och tillhörande byggdelsegenska-
per som planritningar, lägenheter, rum, inredning, 
utrustning, träd, gräsytor, parkeringsplatser mm. 

All information finns tillgänglig via mobila appar. 
Uppdatera egenskaper på objekt som finns på 
ritningen direkt i appen till exempel byte av golv-
beläggning, vitvaror eller annan utrustning.   

Vid geometriförändringar finns tilläggsmodulen 
Ändringshantering där man i fält enkelt ajourhåll-
ler geometriförändringar i ritningar och modeller 
vid mindre lokalanpassningar.  

Via mobil och läsplatta kan man på plats enkelt 
beskriva och skissa på underlaget till det som 
skall ritas om liksom komplettera med beskrivan-
de texter och foton. Detta utgör underlaget till 
den som ska utföra ändringen i originalmodellen. 

I modulen finns stöd för hela ändringsproces-
sen, från felrapportering i ritningsunderlaget 
till åtgärd, uppdatering av originalhandling och 
publicering i FM ACCESS. 

Så här går det till: 

1. Via enkel redlining ritar man direkt på rit-
ningen in önskade ändringar till exempel riv 
vägg eller sätt in ny dörr. Symboler för detta 
hämtas från ett symbolbibliotek. 

2. När ärendet registrerats startar ändringsprocessen. 

3. Den som ska utföra ändringen - egen perso-
nal, externa konsulter eller SWG:s tjänst FM 
Service - får in ärendet i dashboarden i FM 
ACCESS och kan göra ändringen i original-
modellen. Via chattfunktion kan utföraren 
ställa frågor till den som rapporterat ärendet. 

4. Originalmodellen uppdateras och ny version 
publiceras i FM ACCESS. Den som rapporte-
rat ärendet kan granska och godkänna änd-
ringen och meddela att ärendet ska stängas. 

5. Väljer man att använda FM Services som 
utförare av ändringar kan avtal tecknas som 
avser just ajourhållning av mindre förändring-
ar. Då uppdaterar SWG modeller/ritningar på 
ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.  

Modulen Ändringshantering är ett tillägg i FM 
ACCESS-appen och ingår inte i appens origi-
nalutförande (HDC Mobile). Appen finns för mo-
bil och läsplatta på Android och IOS.

Ajourhåll ritningar och modeller vid mindre lokalanpassningar  
med hjälp av mobila lösningar. 

Ändringshantering




