
 

CW Fastighetssystem  
 
 
 
 

 
 
Program   CW Fastighetssystem 
 
 
Funktioner   Lagring, enkel åtkomst och utskrift av modellfiler, ritningar och andra  

dokument. Cad och rastercad samt andra filformat. 
 
Verktyg för löpande förvaltararbete på ritningsunderlag. Mäta, registrera  
lokaler, göra ritningsfiler, länka dokument osv. 
 
Speciella funktioner för koppling av komponenter på ritning till  
beskrivande data i databaser. 

 
 
Målgrupp   Större fastighetsförvaltare. 
     Lokalhyresgäster med omfattande intern administration av lokaler och  
     system – speciellt som bas för internhyresadministration.  
 
Arbetssätt   Ger användarna tillgång till rätt ritningsunderlag och en lättanvänd  

verktygslåda för att de själva ska kunna arbeta med datorstöd på rätt 
underlag och kunna göra eget arbete som egna  ritningar. 

 
Förutom information på ritnings- eller kartunderlag används i allt större 
omfattning länkar från det som redovisas på ritning till kompletterande 
information som ligger i kopplade databaser.  
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CW Fastighetssystem - viktiga principer  
 
 
Två arkiv 
 Förvaltningsarkiv för aktiv användning.  

Innehåller främst modellfiler och de filer förvaltningen självt skapar. Begränsad storlek 
och starka funktioner. Flexibelt och utvecklingsbart. 

 
 Dokumentarkiv för bakgrundslagring – arkivering. 

Innehåller ritningar och andra dokument man vill spara och lätt kunna söka och visa – 
men inte arbeta på. Kan bli mycket stort och har precis de funktioner som behövs.  

 
Kombinationen ger rätt kapacitet till rätt pris. Arbetet att á-jourhålla arkivinformation 
begränsas till Förvaltningsarkivet – en mycket stor fördel.  

 
 
Cad och rasterfiler 
 Cadfiler där de finns rekommenderas - annars kan inscannade rasterfiler användas.  
 
 
Underlag från projekteringen  

Genom att styra konsulter och entreprenörer kan de leverera relationsdokumentation i 
form av modellfiler i cad  med för förvaltningen lämplig utformning. Till rätt pris och utan 
konflikt med deras ansvar att göra ett bra jobb. Självklart får de använda sitt Autocad. 

 
 
Lättanvänt , kraftfullt  

Avsett att användas av förvaltare och har därför en lättillgänglig verktygslåda som är 
helt anpassad till verksamheten. Ingen behöver vara ”cad operatör”. 
Användarvänligheten har å andra sidan inte skapats på bekostnad av prestanda och 
kapacitet.  

 
 
Logiskt och utvecklingsbart 

Arkivstrukturer och underliggande program är mycket logiskt uppbyggda och håller för 
nya krav på kort och lång sikt. 

 
 
 
 
 
Programmoduler  CW Fastighetssystem har utvecklats av C/W CadWare i samarbete  
  med större kunder. Det erfordrar en cadmodul MicroStation eller  
  GeoOutlook. 
 
 
För information  Kontakta C/W CadWare för ytterligare information 

 
 
 
 

C/W CadWare AB 
 
Post och besöksadress: 
Gårdsvägen 7, 169 70 SOLNA.        Hemsida: www.cadware.se 
Tel. 08 522 04 644.           E-post: info@cadware.se 

 


