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Chaos desktop 

Stressigt i projekten vid leverans? Leverera rätt data vid rätt tidpunkt med Chaos desktop!  
Chaos desktop står för enkel och effektiv dokumenthantering samt ritningshantering.  
Programmet ger användaren möjligheten att effektivt och enkelt skapa underlag för leverans. 
 

Ritningsstämplar uppdateras och utskrift av ritningar görs 
med automatik i Chaos desktop. Ritningsförteckningar skapas 
automatiskt i Word. Dessa funktioner minskar risken för fel och 
därmed ökar kvaliteten. Sammantaget finns det många 
funktioner som ökar effektiviteten i projekten:  

 Sökning – Hitta rätt filer snabbare.  

 Leverera filer till projektplats – Metadata följer med 
dokumenten.  

 Utskrift och konvertering – Skriv ut DWG-filer, utan att 
använda AutoCAD, och konvertera till PDF  

 Skapa förteckningar – Skapas automatiskt i Word  

Chaos desktop kan spara e-post till projektstrukturen, så att e-
posten blir sökbar under projektets gång. När projektet 
arkiveras, så arkiveras även e-posten. E-post kan 
förhandsgranskas direkt i Chaos desktop.  

Chaos desktop koppling till SharePoint gör att arbetet med 
dokument- och projekthantering blir både smidigare och 
enklare.  

 Synkronisera – Leverera dokument med metadata till 
SharePoint. Hämta projektkonfiguration från SharePoint 
till ett lokalt projekt.  

 Wizard för att skapa projekt – Skapa en webbplats på 
SharePoint med färdiga projektmallar 

 Fullt stöd för versionshantering. 

Chaos desktop är kompatibelt med Congeria - Adtollos 
webblösning för dokumenthantering. Du som är van att 
arbeta i Chaos desktop kommer känna igen dig i Congeria. 
Congeria är konfigurerbart och du kan arbeta med projekt, 
metadata och dokumenttyper. Det finns möjlighet att checka 
ut/in dokument inklusive versionshantering. Det finns 
hantering för behörigheter, användare och grupper. 
En konfigurerbar molnlösning för ditt projekt. Det ger en unik 
möjlighet att behålla metadata hela vägen genom 
byggprocessen. 

Att skapa en projektplats i molnet är helt plötsligt enkelt, 
använd era vanliga projektmallar i Chaos desktop. 

 

 Filhantering 
 Projekthantering 
 Uppdatera stämplar i AutoCAD och 

Microstation 
 Ärendehantering 
 Revit, hantering av metadata i 

ritningar. 
 Nätverkslicenser 
 Revideringar 
 Programstarter 
 Spara e-post 
 Dokumentmallar 
 Förhandsgranska e-post 
 Projektmallar 
 Batchkörning, utskrift och 

konvertering 
 Viewer 
 Förteckningar i Word 
 Utskrifter 
 Dokumenttyper 
 Konvertering 
 Metadata 
 Redlining 
 Versionshantering 
 ZIP 

 
 


