
  

   

 

Metatyper med förvalda värden  

Vissa metatyper ska ha samma värde (metadata) genom hela projektet. 

Dessa kan då sättas som fasta förvalda värden i projektkonfigurationen. 

Fördelen med det är att alla dokument som skapas i projektet får dessa 

värden ifyllda med automatik. Värden som kan vara aktuella för detta är till 

exempel Uppdragsnummer, Uppdragsnamn och Handläggare. 

I varje projekt med en attributkoppling till en AutoCAD-stämpel finns en CS-

fil. Det är en fil som innehåller en matchningslista, det vill säga en lista över 

vilka metatyper som ska uppdatera vilka attribut i ritningsdefinitionens 

stämpel.  

Om man inte sätter denna sökväg till projektet kommer den att peka på 

projektmallen. Om mallen ändras eller något annat projekt förändras som 

pekar på samma fil så kommer inställningarna att ändras i alla projekt som 

använder den CS-filen.  
 

 Öppna projektkonfigurationen och redigera metatyp 

 Spara inställning 

 Sätta CS-filens sökväg till projektets sökväg 
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 Öppna projektkonfigurationen och redigera metatyp. 
Öppna projektkonfigurationen genom att markera projektet och högerklicka, välj Projekt-

konfiguration i menyn. Byt till fliken Metatyper. Markera den metatyp som skall få ett förvalt 

värde. Skriv in det förvalda värdet och sätt Redigeringstypen till Fast. Detta innebär att det 

inte kommer gå att ändra innehållet för denna metatyp. 

 

 Spara inställning 
Klicka OK. En dialog öppnas för att bekräfta inställningen. Ovan satte vi Handläggare till Fast 

och angav Förvalt värde. Det innebär att när vi sparar så kommer hela projektet att bläddras 

igenom och det förvalda värdet att fyllas i på alla befintliga filer. Värdet kommer även att 

fyllas i på alla filer som skapas framöver i projektet. 

Funktionen är också användbar när man vill ändra värdet på redan ifyllda fält i ett helt 

projekt. Observera att det kan ta lång tid om det är ett stort projekt. 
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 Sätta CS-filens sökväg till projektets sökväg 
När ett nytt projekt skapats från en projektmall så pekas mallen CS-fil ut. Det gör att 

förändringar av metadatakoppling till ritningsstämpel i projektet kan komma att förändra 

mallen. Det vill man helst undvika (om det inte är medvetet). Därför är det bra att alltid sätta 

sökvägen till projektet istället, då får projektet en egen CS-fil som inte påverkar något annat. 

Öppna projektkonfigurationen, byt till fliken Attribut, klicka på ikonen längst till höger.  

 

Sökvägen till CS-filen ändras. 

 

Nu har projektet en egen CS-fil och de ändringar som görs påverkar bara det aktuella 

projektet. 


