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MARKNADENS ENDA 
PROJEKTPLATS 
MED CAD STÖD
• Effektivare leveranser

• Hantering av valfri metadata

• Smidigare synkronisering
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CONGERIA
Effektivare Leveranser
– Med Congeria och Chaos desktop

CONGERIA ÄR en konfigurerbar webblösning för arbete med projekt, 
metadata och dokumenttyper. Välj mellan att arbeta i Chaos desktop och 
ladda upp filer till Congeria eller arbeta direkt i Congeria-webben med dina 
filer.

HANTERA METADATA snabbt och smidigt. Med Congeria kan till exempel 
projektadministratörer styra förändringar i metadatalistor centralt, ända ut 
till en enskild projektörs metadatakonfiguration i Chaos desktop. Kontroll 
över metadata ökar kvalién på leveransen.  

SKAPA PROJEKT enkelt utifrån mallar. Varje projekt anpassas efter 
projektets metadatakrav. 

SAMMARBETA ENKLARE med korrekt information genom enkel 
synkronisering. Med Congeria synkroniseras förändringar i lokala 
projektkonfigurationer till alla parters lokala Chaos desktop. 



Arbetsflöde med Congeria:

Arbeta med filer och met-
adata på kontoret i Chaos 

desktop.

Ladda upp och hämta 
filer och metadata i 

molnet.

Dela dokument, filer och metadata, 
versionshantera filer och få en snabb 

och enkel överblick.

Effektivare Leveranser
– Med Congeria och Chaos desktop

Tekniska Specifikationer

• Hög prestanda

• Effektiva, oövervakade leveranser med 
synkronisering

• Valfri konfiguration av projekt så att varje projekt 
kan vara unikt

• Projektplatser skapas enkelt utifrån mallar i Chaos 
desktop

• Smidiga synkroniseringar av ändringar i lokala 
projektkonfigurationer till alla parters lokala 
Chaos desktop

• Hantering av länkar/xref. Synkronisering av 
ritningsdefinitions filer tar med sig tillhörande 
modeller

• Snabbt och intuitivt webbgränssnitt

• Möjlighet att checka ut/in dokument inklusive 
versionshantering. Hantera behörigheter, 
användare och grupper. 

“Äntligen kan vi erbjuda en snabb 
projektplats, som hanterar synkronisering 

av filer utan att tappa metadata.

Dessutom hanterar Congeria externa 
referenser och tar metadata hela vägen 

från cad till projektplats.

Tillsammans med Chaos desktop är det 
datasamordnarens bäste vän”

- Tommy Axelsten Stjärngren, 

affärsutvecklare, dokumenthantering
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Om Chaos desktop

Funktioner och kompatibilitet

Chaos desktop är programmet för dokumenthantering som hjälper er med att bland annat:

• Skapa ritningsförteckningar

• Förhandsgranska filer i den inbyggda viewern

• Spara ned e-postmeddelanden direkt i projektet

• Hitta rätt filer snabbare med hjälp av metadata

• Uppdatera ritningsstämplar automatiskt

  
Det finns tillägg för att arbeta med Word, Excel, Outlook, AutoCAD, Microstation, Revit, IDA, Sharepoint och 
ProjectWise. 

 
Chaos desktop används av tekniska konsulter, arkitekter, kommuner och andra som har ritningshantering som sin 
huvudsakliga uppgift. Programmet används av många för att hantera e-post i projekt.

www.symetri.com


