
Bluebeam Studio – byta till ny regional server
Studio SE har sedan 2021 en Bluebeam Studio-region placerad i Sverige för att kunna 
samarbeta och hantera projektinformation som uppfyller lokala krav. 

Studio servrar för varje region är helt oberoende av varandra och har inga användardata 
eller användarkonton som delas mellan dem. Det innebär att alla som ska samarbeta på 
Studio SE behöver skapa ett nytt Bluebeam-ID för Studio SE. Kan använda samma 
användarnamn och lösenord till respektive regional server.

För att kunna ansluta till Studio SE behövs Revu 2019 eller senare version.
 

 Bluebeam Revu 20

1. Öppna Studio-panelen  (Alt+C)
2. Klicka på menyn med flaggikoner och välj Studio SE 
3. Skapa nytt Bluebeam-ID, bekräfta din e-postadress via e-postmeddelandet som skickas.
4. Logga in med ditt Bluebeam-ID för Studio SE.

Bluebeam Revu 2019 behöver lägga till Studio SE

1. I Revu, gå till Studio-panelen  (Alt+C) klicka på flaggikonen och välj Hantera .
2. Klicka på lägg till via + skriv bluebeamstudio.se i fältet Adress.
3. Klicka på OK, Studio SE visas nu i serverlistan.
4. Skapa nytt Bluebeam-ID, bekräfta din e-postadress via e-postmeddelandet som skickas.
5. Logga in med ditt Bluebeam-ID för Studio SE.

Säkerställ deltagarnamn och lösenord för Studio Session

Logga in på webbsidan och välj Studio-konto för respektive regional server.

Studio SE 
Studio US

Välj Ändra och skriv för och efternamn vid Visa namn.

Deltagarnamn ändras först i nya Sessioner, säkerställ därför innan inloggning i en ny Session 
att deltagarnamnet är rätt genom att kontrollera via ert Bluebeam-ID.

Säkerställ författarnamn i markeringslistan och stämpel

Författarnamn, för- och efternamn i markeringslistan och i stämpeln till Gransknings PM ändras i 
Bluebeam Revu under menyn Revu > Inställningar > Alternativ > Användare. Spara med OK.

https://support.bluebeam.com/se/articles/how-to-create-bbid/
https://accounts.bluebeamstudio.se/account/createaccount?loginRedirect=true&bluebeam-language=sv&bluebeam-client=066ed4aa-7ef8-462e-8858-4ac2df36c34f
https://accounts.bluebeamstudio.se/account/createaccount?loginRedirect=true&bluebeam-language=sv&bluebeam-client=066ed4aa-7ef8-462e-8858-4ac2df36c34f
https://support.bluebeam.com/se/articles/how-to-create-bbid/
https://accounts.bluebeamstudio.se/
https://accounts.bluebeam.com/
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