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ISY Beskrivelse 9.6 

Nytt element- og prisregister 
Installasjon av ISY Beskrivelse inkluderer nå element- og prisregister 201701. De nye registrene følger 

kontoplan for NS3453 utgave 2016. 

 

 

Advarsel ved bytte av enhet i prosessbeskrivelser 
I beskrivelser basert på Prosesskoden SVV/JBV skal man ikke uten videre endre enhet på en standard 

prosess. ISY Beskrivelse vil derfor varsle om du gjør dette, som vist under. 

 

Forbedringer knyttet til BIM 
Poster med NS koder genereres med BIM navn lagt inn under postnotat, ikke som Andre krav og 

fritekst slik som tidligere. Med dette unngår man at ALLE BIM poster får A (Andre krav). 

Resultat før: 
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Resultat i versjon 9.6: 

 

2. gangs import av IFC fil 
Ved 2. gangs import oppdaterer nå også NS 3420 koden, stikkord og BIM navn enten i post notat eller 

fritekst. I tillegg oppdateres mengder slik som før. 

Poster med NS 3420 koder kan også få stikkord (f.eks. Dimensjon: ) ferdig utfylt. Dette må 

konfigureres i config.  

Oppdatert hurtigliste for NS 3450 og 3451 
Listen over standard kapitler og bygningsdeler (2, og 3-sifret) er oppdatert iht. NS 3450/3451 som 

vist under. 

 

Forbedret import fra ISY Calcus 
Calcus støtter nå både NS 3453:1987 og NS 3453:2016, «Spesifikasjon av kostnader i et 

byggeprosjekt». ISY Beskrivelse er oppdatert for å kunne importere xml-filer fra Calcus med begge 

disse varianter med inndeling på 2 og 3 nivåer. 
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Sett attributt fra Postoversikt aktivert 
Det er nå mulig å sette attributter for et utvalg av poster når man står i Postoversiktsvisning. Gjelder 

både ISY Beskrivelse og Linker Pluss. 

 

Diverse 
Rettet link til FAQ siden fra Hjelp menyen 

Eksport til regneark for prosess prosjekter 
Ved eksport til Excel ble prosesskoder vist med komma skilletegn i stedet for punktum. Det medførte 

mismatch ved import av priser. Rettet. 

  


