BEAst Granskningsprocess och statushantering
Förbered granskning

Granskningsperiod

Granskningsmöte

Inarbetar ändringar

Dokumenterar

Ta med i ABK och
projekteringsanvisning

Projekteringsledare
bjuder in till granskning

Projekteringsledaren
kallar till möte

Projektör inarbetar
beslutade åtgärder

Projekteringsledaren
avslutar granskningen

Startmöte projektering

Projektören stämplar PM
’Klar för granskning’

Beslut granskningskommentarer

Projektören stämplar PM
’Har åtgärdats’

Granskningssammanfattning skapas

Leverans handlingar
enligt PDF Guidelines

Produktion och
specialister

Projekteringsledaren
stämplar PM ’Klar för
distribution’

Arkiverar granskningen

Skapa granskningspaket

Kund och kundens
ombud
- Nya kommentar

(ROSA)

- Ska åtgärdas

(RÖD)

- Avvisas

(GRÅ)

- Ny granskning

(ORANGE)

- Annat forum eller skede (BLÅ)

- Har åtgärdats

(GRÖN)

Gransknings-PM
Gransknings-PM är första sidan i varje granskningspaket och på
andra sidan hanteras generella granskningskommentarer.
Stämplar verifierar och dokumenterar respektive roll genomförda
granskning av bifogade handlingar inom respektive granskningspaket.
• Projektör/Total UE verifierar med stämpel:

• Projekteringsledaren verifierar med stämpel:

Statushantering granskningskommentarer
Gemensam standard för att hantera granskningskommentarer status med text och färg:
Status med text

Betydelse

Färg

Ny kommentar

Ny kommentar har skapats av granskare

Rosa

Avvisad

Avvisad av ansvarig projekteringsledare, ska ej åtgärdas

Mörkgrå

Ska åtgärdas

Ska åtgärdas av ansvarig konsult

Röd

Har åtgärdats

Har åtgärdats av ansvarig konsult

Grön

Ny granskning

Kommentaren är så omfattande att en ny granskning krävs

Orange

Annat forum eller skede Ska ej åtgärdas i denna granskningssession utan hanteras vidare i annat forum eller skede Blå

Färgkod

Hantera granskningskommentarer och status
Använd profil ’BEAst-Granskning Projektering 2.0’
Innehåller markeringsverktyg för att hantera
granskningskommentarer med status och färg.

Profil med markeringsverktyg
Markeringslista med kommentar som visar
status med text och färg
Ändrar status och färg på kommentaren
- dubbelklicka på raden och välj status

Granskningssammanfattning
När granskningen och sessionen avslutas skapas en granskningssammanfattning för arkivering. Granskningssammanfattningen bifogas i slutet av granskningspaketet för att verifiera och dokumentera genomförd granskning.
Rubrik och innehåll:
− Sidetikett (Ritningsnummer)
− Sidindex (Sidnummer)
− Bockmarkering
− Färg (Status med färg)
− Status (Status med text)
− Kommentarer och svar
− Datum (Senaste ändringen)
− Skapat datum
− Författare (Vem som har skapat)

