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Så snart du har modtaget dit login og password, kan du benytte dig af
denne brugervejledning. Her viser vi dig, hvordan du nemt kommer i gang
med at benytte dit abonnement via platformen anvisninger.molio.dk.
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1.

Adgang til Anvisninger

For at tilgå Anvisninger skal du gå ind på molio.dk.
(eller direkte via anvisninger.molio.dk).
Tryk herefter på [CAD og bygningsmodel] øverst på siden.
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2.

Dine søgemuligheder

Start din søgning i søgefeltet øverst på siden. Her kan du både søge på
specifikke titler og søgeord. Din søgning søger i alle de udgivelser, der ligger på
Anvisninger.
Du har dog kun adgang til de udgivelser, der er en del af din abonnementspakke.

Vil du lave en mere avanceret søgning, kan du benytte filtreringsmulighederne i
venstre side (Arbejdsopgaver, YBL18 ydelser, IKT-roller, Virksomhedstype og Pakker).
Her kan du fx indstille, hvilken arbejdsopgave du skal i gang med eller hvilken IKT-rolle,
du har i projektet samt få vist de resultater, der er relevante for netop dig.
Her kan du også indstille søgningen til at vise de nyeste versioner – eller versioner på
dansk og/eller engelsk.
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Har du adgang til flere pakker, såsom Aftale og kommunikation, Basisbeskrivelser,
Basisbeskrivelsesværktøjet eller CAD og bygningsmodel, kan du benytte disse filtre,
hvis du alene ønsker at se søgninger, som er indenfor ét af abonnementerne.
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3.

Hent eller læs fremsøgte dokumenter

Søg fx på Tegningsstandarder, Scroll nede på siden indtil du finder bjælken hvor der
står [Gå til Tegningsstandarder]. klik på pilen til venstre for titlen.

Brugervejledning

6

Nu har du to muligheder. Du kan vælge at læse publikationen online eller hente
publikationen og læse den på din computer.
Hent publikationen
For at hente publikationen skal du klikke på [Hent fil] til højre for titlen.

Læs publikationen online
For at tilgå dokumentet online, skal du klikke på selve titlen til venstre.
Vælg fx [Del 5 – VVS og ventilation (C213-5)].
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Under Indhold kan du få et overblik over de enkelte kapitler og tilgå dem online.

4.

Hjælp

Hvis du har brug for hjælp til din næste søgning, kan du kontakte os
på molio@molio.dk eller på telefon 70 12 06 00 mellem 9-15 alle hverdage.

