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Online kurser
ByggeBasen tilbyder tre forskellige online kurser i ByggeBasen, hvor vores medlemmer bliver
oplært i ByggeBasens systemer og strukturer.
•
•
•

Basiskursus – Grunddata, priser og logistik indtastningsoplysninger bliver informeret
om her.
Dokumentation og katalogdata kursus – Hvordan uploades dokumentation og
katalogdata, samt hvilke regler der gælder for disse.
Dataformater kursus – Et kursus i hvordan ByggeBasens TUN formater opbygget,
hvilke data skal indsættes og hvor, samt det nye katalogdata format.

For at se de kommende datoer kan man finde kursusplanen på byggebasen.dk under ”Kursus i
ByggeBasen for leverandører”, eller supporten kan forespørges på support@byggebasen.dk.
Kurser afholdes løbende, er gratis for vores medlemmer, og kan tilmeldes ved at kontakte
supporten.

Hjemmesiden
Den mest basale måde at manipulere produkt data er via administrationssiden
på https://admin.byggebasen.dk/. Herinde kan man gå ind på produktvedligeholdelsen, og
manuelt opdatere produktdata. Dette kan læres i ByggeBasens basiskursus.
Det er også muligt at gå ind på katalogvedligeholdelsen, og masse-uploade katalogdata på
flere produkter af gangen.
Oplæring i hvordan dette gøres, foregår i vores dokumentation og katalogdata kursus.

Filindlæsning
Udover hjemmesiden tilbyder ByggeBasen også indlæsning via de interne TUN filformater.
Disse filer tillader at man kan uploade produktdata og prisinfo ind i ByggeBasen, ved enten at
sende et TUN format til supporten, eller man kan få en FTP forbindelse opsat, hvor
ByggeBasen så tager filerne fra, og indlæser data.
For indlæsning af TUN formater, eller opsætning af FTP bruger kan supporten kontaktes på
support@byggebasen.dk

Dokument upload
ByggeBasen tilbyder nu upload at katalogdata via et nyt format, direkte på ByggeBasens
administrationsside. Ved at lave Excel filer der følger denne nye formatering, kan tusindvis af
produkter opdateres med dokumentation og katalogdata.
Adgang til denne feature kan findes ved at gå ind på ByggeBasens administrationsside,
derefter kan katalogdata vælges i menuen, og under denne er der en ny ”Filindlæsning” fane.
For at få tilladelse til filupload i Byggebasen, bedes du, af kvalitetsmæssige årsager, kontakte
ByggeBasen Support for at få adgang til dette. Derudover kan vi give jer yderligere
information og teknisk hjælp. Byggebasen Support, kan kontaktes på Tlf. 20 85 88 44 eller
support@byggebasen.dk.

Webservices
For at tillade vores medlemmer selv, at udvikle automatiserede services og applikationer op
mod ByggeBasen, blev WCF webservices udviklet. Dette tillader software udviklere, at
kontakte ByggeBasens system direkte i deres kode, og manipulere data på samme måde, som
hvis de loggede ind via administrationssiden.
Dette tillader udviklere, at lave automatiserede processer i deres egne systemer, såsom
automatisk at lave en produkt grunddata redigering i ByggeBasen, når de redigerer i
produktet i deres eget system, eller uploade et nyt dokument under et emne, når de uploader
det til deres eget system, eller pris ændringer etc.
Et introduktionsdokument til webservices kan findes på
https://www.byggebasen.dk/images/fckupload/file/Byggebasen%20services%20info.pdf
For mere information omkring WCF services kan ByggeBasens support kontaktes på
support@byggebasen.dk

REST API
ByggeBasen har nu lanceret en ny REST API for vores medlemmer, der indeholder samme
kontrakter som de eksisterende WCF webservices, men i REST format i stedet for.
ByggeBasens REST API er hostet via SWAGGER i et testmiljø
på http://servicetest.byggebasen.com/SWAGGER/api-docs, samt i et produktionsmiljø på
http://servicesbeta.byggebasen.dk/Swagger/BBService.svc
WCF services og REST kræver en speciel service bruger med adgang til disse frameworks.

For mere information omkring ovenstående samt brugeropsætning kan ByggeBasens support
kontaktes på support@byggebasen.dk.

