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Overføring fra Eldata til MS Project 2016  
  

Overføring av data fra Eldata til MS Project 2016 omfatter følgende:  

Konfigurasjon av MS Project 2016 (1. gang):  
• Installasjon av malen for MS Project 2016  

• Konfigurasjon av import tilknytning  

• Konfigurasjon av referanse til installert mal  

• Tillate import av filer med gammelt eller ikke-standard format  

Rutine for overføring:  
1. Utskrift fra Eldata til fil  

2. Opprette prosjekt i MS Project basert på malen Eldata prosjekt 2016.mpt  

3. Importere datafil fra Eldata til prosjekt i MS Project.  

  

  

Konfigurasjon i MS Project 2016 (1. gang)  
  

Installasjon av malen for MS Project  

Last ned Eldata-msp2016.exe fra Eldata sin hjemmeside og kjør denne.  

Dette vil pakke ut filer til mappen \Tillegg\msp2016 under Eldata sin installasjonsmappe på maskinen.  

• Malen Eldata prosjekt 2016.mpt blir forsøkt kopiert til %appdata%\Microsoft\Maler (eller til 

%appdata%\Microsoft\Templates hvis engelskspråklig Windows)  

• Og dette dokumentet blir vist på skjermen hvis du har en PDF leser på maskinen.  
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Konfigurasjon av importtilknytning  

Åpne malen ELdata prosjekt 2016.mpt.  

Åpne Fil menyen og klikk på Assistent (Ordne global mal): 

 

 

Velg sidefane Tilknytninger og overfør tilknytningen Eldata fra Rapporter til global mal: 

 

Lukk Assistent og prosjekt malen når dette er utført.  
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Konfigurasjon av referanse til installert mal  

Åpne Fil  => Alternativer (Options) => Lagre (Save):  

  

  

Legg inn full søkebane til filplassering for brukermaler %appdata%\Microsoft\Maler eller 

%appdata\Microsoft\Templates hvis engelskspråklig windows. 
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Malen Eldata prosjekt 2016.mpt skal finnes i mappen for standardplassering av brukermaler. 
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Tillate import av filer med gammelt eller ikke-standard format  

Klikk på Innstillinger for Klareringssenter. 

Velg kategorien Gamle formater. 

 

Marker «Spør ved innlasting av filer med gammelt eller ikke-standard filformat.» og klikk OK knappen for å 

lagre endringen.    

Rutine for overføring  

Utskrift fra Eldata til fil  

Du kan overføre data fra Eldata til MS Project ved å bruke Eldata sin Rapport Utforsker. Obs! Sørg for at 

anbudet er kalkulert før du overfører data. I mappen Filutskrifter i Rapport Utforsker finner du alternative 

maler som er laget for å overføre data til MS Project:  

• Eksport Eldata - MS Project (budsjett pr. aktivitet)  

• Eksport Eldata - MS Project (budsjett pr. post)  

• Eksport Eldata - MS Project (NS3459 budsjett pr. post) 

• Eksport Eldata – MS Project-Timer TOTALT-Aktivitet 

• Eksport Eldata – MS Project-Timer TOTALT-Post 

Velg en av disse. 
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Marker for å skrive til fil, og velg filtype Tekstfil.  

Du kan endre lokasjon og navn på filen ved å klikke på knappen med tre prikker. Filen 

blir produsert når du klikker på OK knappen.  

  

Filen som produseres er på et spesielt format som er tilpasset for import til MS Project. Når du senere 

importerer filen til MS Project angir du format Tekst tabulatordelt (*.txt) for datafilen du skal åpne.  

  

Når data filen nå er produsert er det klart for å lese inn denne til MS Project.  

  

    

Opprette prosjekt i MS Project basert på malen Eldata prosjekt 2016.mpt  

  

Start MS Project. 

Klikk på lenken for personlige maler og velg malen Eldata prosjekt 2016 som basis for det nye prosjektet. 
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Importere datafil fra Eldata til prosjekt i MS Project.  

Sørg for at du står på et nytt prosjekt som er opprettet i MS Project 2016 basert på malen ELdata prosjekt 

2016.mpt.  

Deretter velger du Åpne  

 

  

Finn tekst filen som du produserte fra Eldata. 

 

 

Velg filtype Tekst tabulatordelt (*.txt) for å filtrere visning av filtypen som ble produsert fra Rapport Utforsker 

og åpne den aktuelle data filen.  
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Følg veiviseren, og klikk Neste:  

 

Velg Bruk eksisterende tilknytning, og klikk Neste: 

 

Velg tilknytningen Eldata fra Rapporter og klikk Fullfør: 

  

Får du melding om at Project ikke vil åpne gamle filer eller formater så må du åpne for tilgang. Hvis du har 

valgt å spørre om tilgang så må du bekrefte dette. 
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Bekreft at du vil åpne filen ved å klikke på Ja knappen: 

 

Du kan nå behandle data overført fra Eldata til MS Project. Husk å lagre prosjektet.  

Lykke til!  

 

  


