
Verktyg & Underhåll

Detta dokument används endast under utbildning i Monitor G5. Det arbetssätt som beskrivs i
utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att
sedan beskrivas i företagets interna arbetsflödesbeskrivningar. För detaljerad information om
olika begrepp och områden som beskrivs i utbildningen kan du läsa online-hjälpen till
respektive rutin. Online-hjälpen hittar du via hjälpknappen på verktygsmenyn eller via Shift

+ F1 i rutinen. Du kan också se online-hjälp till ett visst område eller exempelvis en box via F1 i
rutinen.

Allmänt
Verktyg & Underhåll är ett tillval i Monitor G5 som ger stöd för att hantera företagets verktyg, maskiner
och andra utrustningar.

Typiska användningsområden och funktioner för Verktyg & Underhåll:

Hantera förbrukningsverktyg och andra förnödenheter

Inköp

Lagerhållning

Hantera Mätverktyg

Inköp

Kalibrering

Logga användning på tillverkningsorder

Koppla till personer, produktionsgrupper och avdelningar

Hantera fixturer, pressverktyg, formverktyg m.m.

Inköp

Egen tillverkning

Koppla till operationer

Individhantering

Logga användningstid och antal cykler via rapportering av tillverkningsorder

Planera underhåll baserat på användning eller schemalagt

Rapportera underhåll och logga information på individer

Koppla till anläggningsregister och projektregister
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Hantera maskiner och anläggningar

Inköp

Egen tillverkning

Koppla till operationer

Individhantering

Logga användningstid och antal cykler via rapportering av tillverkning

Planera underhåll baserat på användning eller schemalagt

Rapportera underhåll och logga information på individer

Koppla till produktionsgrupp

Koppla till anläggningsregister och projektregister

Verktygsregister
I Monitor G5 hanteras verktyg i rutinen Artikelregister, med hjälp av grundtyper för artiklar. Detta gör
att i princip alla rutiner som hanterar artiklar också hanterar verktyg.

Artikelmall
Grundtyperna för verktyg finns i rutinen Artikelmall. Första steget för att börja använda verktyg är att
skapa artikelmallar för de typer av verktyg och utrustningar du vill hantera. Du måste lägga upp minst
en mall för varje grundtyp.

Grundtyper för verktyg

Det finns tre olika grundtyper för verktyg. Var noga med att välja rätt grundtyp för verktygen eftersom
den styr tillgänglig funktionalitet:

Förbrukning – Denna typ av verktyg fungerar i princip som vanliga artiklar. Används för verktyg
som förbrukas då de rapporteras. Typisk användning är för förbrukningsverktyg, förnödenheter
och reservdelar.

Återanvändningsbar – Detta är troligen den mest använda grundtypen. Verktyg av denna typ
hanteras via utlåning och återlämning från lager. Typen Återanvändningsbar används alltid om
du vill utföra underhåll och kalibrering. Då krävs också att du använder spårbarhet på
serienummer, vilket du lägger in i artikelmallen. Lägg gärna upp flera artikelmallar för olika typer
av verktyg, t.ex. Mätverktyg, Fixturer och Maskiner.
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Verktygslista – Denna typ av verktyg används i första hand för att skapa fiktiva verktygslistor
som kan återanvändas i flera beredningar. Fler funktioner kommer att utvecklas för denna
grundtyp.

Tips! Det kan vara bra att lägga upp separata sökpresentationer för verktyg och för vanliga
artiklar.

Artikelregister
Verktygen registreras i rutinen Artikelregister. I stort sett alla inställningar som går att göra på vanliga
artiklar går också att göra på verktyg. Via artikelmallen kan verktygen få många inställningar förvalda,
t.ex. spårbarhet på serienummer och planeringsinställningar.

Tips! På förbrukningsverktyg kan planeringsmetod Lagerpåfyllnad vara lämplig. Genom att ange
Beställningspunkt, Orderkvantitet, Leverantör och Ledtid får du en smidig inköpshantering i
rutinen Lagerpåfyllnad inköp.

Verktyg i beredning och tillverkningsorder
Verktyg kan kopplas till operationer i beredningar och sedan hanteras i tillverkningsorder.

Beredning
Vid beredning av artiklar kan verktyg kopplas till operationer på samma sätt som materialrader. I de
flesta fall används fältet Inställningskvantitet för att ange hur många verktyg som behövs till
operationen. På rader med återanvändningsbara verktyg finns ett fält för att ange om verktyget
återlämnas i en annan operation än i den som uttaget görs. Det finns också två fält för att ange antal
detaljer som tillverkas per cykel och även hur lång cykeltid verktyget har. Dessa värden krävs för att
räkneverk på verktygen ska uppdateras i serienummerregistret när operationen avrapporteras. Värdet
på dessa räkneverk i serienummerregistret kan i sin tur användas för att trigga olika underhåll av
verktygen.
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Tips! I rutinen Nivålista kan du se i vilka beredningar verktygen ingår. I rutinenMateriallista går
det att redigera data på verktygsraderna precis som på ingående material. Där går det även att
byta ut ett verktyg mot ett annat i de beredningar där det ingår.

Område Anteckningar

Inställningskvantitet

Återlämnande operation

Antal per cykel

Cykeltid

Tillverkningsorder
I en tillverkningsorder går det att lägga till och ta bort verktyg på samma sätt som material. Ett
återanvändningsbart verktyg visas på två rader i materiallistan i ordern, en rad för uttag och en rad för
återlämnande. Uttagsraden får sitt reservationsdatum från startdatum på operationen och
återlämningsraden får sitt reservationsdatum från färdigdatum. Verktygets Antal per cykel och Cykeltid
går att justera i ordern om du behöver göra en tillfällig ändring, t.ex. på grund av ett pluggat fack i ett
formverktyg.

Tips!

För att få smidig rapportering av uttag och återlämning kan du behöva göra inställningar för
Tillåt automatiskt uttag på verktygen, då de har serienummer. Det kan du ställa in på
artikelmallen i rutinen Artikelmall.

Sida 4 av 20
Copyright © Monitor ERP System AB. Får ej distribueras till tredje part.

Utbildningsmaterial till Monitor G5



I strukturträdet i orderrutinerna finns en knapp för att visa eller dölja verktyg. Där finns

även en knapp för att söka efter verktyg i strukturträdet.

Tillverkningsorderdokument
I rutinen Dokumentmallar – Tillverkningsorder finns det inställningar för att styra hur du vill visa verktyg
på orderdokumenten. Du kan ha en separat verktygslista genom att göra en variant av ett befintlig
dokument och på detta ställa in att bara verktyg visas.
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Område Anteckningar

Visa verktyg

Visa instruktion

Visa lagerplats och saldo

Visa standardenhet

Visa rapportnummer

Visa streckkod (för rapportnummer)

Endast material med resterande antal

Körplanering, körplanslista, poolplanering
På operationsraderna i körplanen finns nya kolumner som visar information om verktyg. Dels finns
kolumnen V som visar om operationen har verktyg och om de i så fall är klarerade. Det finns också
kolumner som visar artikelnummer och verktygets benämning för det första verktyget som är knutet till
operationen.

Filtrering av operationer, för samkörning baserat på verktyg, görs på samma sätt som för material.

Hantering av förberedelse av verktyg
Funktionen Manuell operationsstatus kan användas för att skapa ett flöde för beställning av
förberedelese av verktyg och kvittens att verktygen är klara.

Rapportering av verktyg i tillverkningsorder
Det finns flera olika möjliga kombinationer av inställningar av hur verktyg ska rapporteras i
tillverkningsorder, om verktygen ska rapporteras manuellt eller automatiskt i samband med att
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operationer startas och avrapporteras. Vissaav dessa inställningar fungerar bättre eller sämre
tillsammans! Nedanstående inställningar påverkar rapportering av verktyg.

Obs! Det är viktigt att du tänker igenom hur du vill att rapportering av verktyg ska ske.

Systeminställningar för Tillverkning:

Systeminställningar för Tidrapportering:

Inställningar på produktionsgrupp:
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Inställningar på artikel (går även att sätta via artikelmall):

Förslag på hantering och inställningar för rapportering av verktyg
Hantering och inställningar är beroende på om du vill rapportera verktyg manuellt eller automatiskt.

Rapportera verktyg manuellt
Om du har en verktygsavdelning som hanterar att plocka fram och lägga tillbaka verktygen kan manuell
rapportering vara bra:

Stäng av automatik i systeminställningarna både för uttag och återlämning.

Gör uttag via Plocklista och Avrapportera plocklista.

Gör återlämning via Utlåningslistan.

Rapportera verktyg automatiskt vid stämpling
Om du arbetar med stämpling av order i rutinen Stämplingsterminal i modulen Tidrapportering, och vill
att uttag och återlämning ska ske så automatiskt som möjligt:

Ställ in inställningen Tillåt automatiskt uttag i artikelregistret för verktyg med serienummer, där
det är lämpligt.

Slå på systeminställningen Återlämna återanvändningsbara verktyg när operationen
färdigrapporteras. (Logiken är att återlämning sker automatiskt då resterande antal blir noll på
den återlämnande operationen. Ett villkor som kommer att läggas till i logiken är att ingen
person får vara instämplad på operationen.)

När det gäller uttag så kan du välja av två alternativ.

Alternativ 1:

Slå på systeminställningen Automatisk rapportering av verktyg.

Ställ in systeminställningen Föreslå total ställkvantitet vid första automatiska rapportering av
material att gälla För verktyg. Med denna inställning sker uttaget inte vid instämpling utan vid
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första avrapporteringen av antal på operationen. (Denna är viktig för att undvika problem om du
delrapporterar antal i tillverkningsorder.)

Alternativ 2:

Slå på systeminställningen Föreslå uttag av verktyg vid start av operation. Operatören kommer
då att få upp en rapporteringsruta vid instämpling på ordern och kan kvittera verktygsuttaget.
Tillverkningsordern stämplas som vanligt.

Rapportera verktyg automatiskt utan stämpling
Om du använder avrapporteringsrutinerna i modulen Tillverkning för att rapportera operationer:

Slå på systeminställningen Automatisk rapportering av verktyg.

Slå på systeminställningen Återlämna återanvändningsbara verktyg när operationen
färdigrapporteras. (Logiken är att återlämning sker automatiskt då resterande antal blir noll på
återlämnande operation. Ett villkor som kommer att läggas till i logiken är att ingen person får
vara instämplad på operationen.)

Ställ in systeminställningen Föreslå total ställkvantitet vid första automatiska rapportering av
material att gälla För verktyg. Då sker uttaget inte vid instämpling utan vid första
avrapporteringen av antal på operationen. (Denna är viktig för att undvika problem om du
delrapporterar antal i tillverkningsorder.)

Stäng av systeminställningen Föreslå uttag av verktyg vid start av operation.

Inställningar Anteckningar

Systeminställningar Tillverkning:

Automatisk rapportering av verktyg

Återlämna återanvändningsbara verktyg när operationen färdigrapporteras

Föreslå total ställkvantitet vid första automatiska rapportering av material

Systeminställningar Tidrapportering:

Föreslå uttag av verktyg vid start av operation

Inställningar produktionsgrupp:

Undanta från automatisk rapportering av verktyg

Undanta från automatisk rapportering av verktyg vid start av operation

Inställningar artikel:

Tillåt automatiskt uttag

Buntstämpla order med gemensamma verktyg
Samma verktyg kommer lånas ut till alla operationer i en bunt som använder det. Utlåningen sker via
automatisk rapportering vid första delrapportering eller genom fönstret Materialrapportering,
beroende på systeminställningar enligt ovan. OBS! Verktygen återlämnas alltid automatiskt vid avsluta
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arbete när man stämplar en bunt. Om det finns restantal på operation vid återlämningen återställs
restantalet på verktyget så att det kan lånas ut igen då ordern åter startas.

Obs! Det går ännu inte att använda funktionen lägg till på bunt. Manuell utlåning och återlämning i
andra rutiner stöds inte om operationer ska buntstämplas.

Loggning av Antal cykler och Cykeltid
För verktyg med serienummer som lånas ut till en operation sker en automatisk loggning av Antal
cykler på serienumret. Loggen går att se i rutinen Serienummer/Batch. Loggningen sker då antal på
operationen avrapporteras. Även Cykeltid loggas på serienumret om en cykeltid är angiven på verktyget
i beredningen eller i ordern.

Manuell utlåning och återlämning
För att hålla ordning på verktyg som inte kopplas till beredning, men som lånas av olika personer, finns
funktioner för manuell utlåning och återlämning av verktyg i rutinen Rapportera utlåning av verktyg.

Vid utlåning måste du välja ett anställningsnummer i fältet Utlånad till och välja ett Förväntat datum
för återlämning. Du lägger till en rad i boxen Låna och väljer verktyget, antingen i fältet Serienr/Batchnr
(om verktyget har serienummer) eller i fältet Artikelnummer, och sparar.

Vid återlämning kan du välja ett anställningsnummer och ser då den personens alla lånade verktyg.

Knappen på funktionsmenyn blir då aktiverad. Om du inaktiverar den knappen, eller inte väljer

något anställningsnummer, visas alla personers lånade verktyg. Boxen Låna kan du minimera för att få
mer plats för att se lånade verktyg i listan. Du återlämnar verktyg genom att ange antal att återlämna
och sparar.
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Utlånade verktyg kan också ses och bevakas i rutinen Utlåningslista, där du också kan rapportera

återlämning genom att markera Återlämna i listan. Du kan också se och välja lagerplats LP att

återlämna på. När du sparar verkställs återlämningen av de verktyg som du har markerat att återlämna.

Lagerhantering och lagervärdering
Verktyg kan hanteras på samma sätt som artiklar i lagerrutinerna. Det går alltså att inventera, flytta och
göra direkt lagerrapportering även på verktyg.

Lagervärdering
Lagervärdering av verktyg görs som för vanliga artiklar i rutinen Lagervärde. Genom att selektera på
Grundtyp och andra lämpliga begrepp, som t.ex. Artikelmall, får du lagervärde enbart för verktyg eller
en viss grupp av verktyg.
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PIA
Verktyg som har lånats ut till tillverkningsorder värderas inte i PIA. Detta styrs av att inställningen
Använd i kalkyl är inaktiverad i artikelmallar som har en grundtyp för verktyg.

För att värdera verktyg som har lånats ut till tillverkningsorder finns istället listtypen Utlånade
återanvändningsbara verktyg i lagervärdelistan. Listtypen avser utlånade verktyg av grundtypen
Återanvändningsbar och de verktygen värderas alltså i denna lista och inte i rutinen PIA-värde.

Kalibrering och underhåll
Kalibrering av mätverktyg och underhåll av verktyg och maskiner utförs med samma rutiner och
upplägg. Hanteringen utgår från serienummer på verktygen och maskinerna.

Börja därför med att skapa en eller flera artikelmallar med grundtyp Återanvändningsbar och lägg in
spårbarhet på Serienummer i mallen.

Lägg upp en artikel för verktyget eller maskinen på mallen och lägg in ett serienummer:

Om det är en befintlig utrustning kan det vara lämpligt att använda rutinen Inventering för detta.

Om det är en ny utrustning som ska köpas gör du en inköpsorder på artikeln och skapar
serienumret i samband med inleverans.

Om det är en ny utrustning som ska tillverkas internt så gör du först en beredning och därefter
en tillverkningsorder på artikeln. Serienumret skapas då i samband med att tillverkningsordern
registreras, enligt inställningar för serienummer i rutinen Nummerserier.

Grunddata för kalibrering och underhåll

Underhållsplan
Underhållsplaner används för att koppla ett eller flera verktyg (via artikelnumret) till en eller flera
underhållsmallar. En underhållsmall representerar en viss typ av underhåll eller kalibrering.
Underhållsmallen innehåller inställningar för vad som ska styra att underhållet ska göras och vilket
formulär som ska användas. Ett formulär innehåller de instruktioner, checklistor och mätvärden som
ska användas. Underhållsmallens förvalda inställningar kan överstyras i underhållsplanerna. På så sätt
behöver du inte lägga upp en unik underhållsmall för varje inställning.
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Tips! Ett verktyg kan vara med i flera underhållsplaner. Ibland kan det vara smidigt att skapa en
generell plan med underhållsmallar som är gemensamma för många verktyg.

Område Anteckningar

Start

Frekvens

Minsta tolerans

Maximal tolerans

Formulärkod

Underhållsmallar
Underhållsmallarna läggs upp i rutinen Grunddata – Underhåll och beskriver de typer av underhåll och
kalibreringar som ska hanteras. Ett förvalt formulär för rapportering kopplas till mallen och du anger
vad som ska utlösa underhållet och även förvalda inställningar av intervall. Du kan välja på om
underhållet ska ha manuell hantering (ingen utlösare), att underhållet ska ske med ett visst antal dagar
mellan varje tillfälle (utlöst av Kalender) eller att underhållet ska ske mot kontroll av något av
räkneverken på verktygen (utlöst av Antal cykler, Körtid eller Sträcka). Du kan också koppla en
underhållstyp till mallen om du ska tillämpa det (se nedan).

Tips! En enkel underhållsmall som döps exempelvis till "LOG" med ett tomt formulär är bra att
ha för att användare ska kunna skriva diverse anteckningar som sparas på verktygen.

Sida 13 av 20
Copyright © Monitor ERP System AB. Får ej distribueras till tredje part.

Utbildningsmaterial till Monitor G5



Område Anteckningar

Underhållstyp

Formulärkod

Utlöst av

Start

Frekvens

Minsta tolerans

Maximal tolerans

Formulär
Det krävs alltid ett formulär för att kunna rapportera ett underhåll. Formulären läggs upp i rutinen
Formulärmallar. I formulärets huvud kan du skriva en generell instruktion och koppla filer. Formuläret
kan sedan delas in i avsnitt med rubrikrader och underliggande rader, där du kan skriva instruktioner på
varje rad. De underliggande raderna kan vara av typerna Decimal, Text, Checkbox eller Date. För typen
Decimal kan du ange enhet, börvärde, minsta och maximal tolerans och även vilket verktyg som ska
användas vid mätningen (master).

Tips! Lägg upp ett tomt formulär utan rader som alltid används då det inte finns behov av
speciella instruktioner eller kontrollpunkter. Det finns alltid möjlighet att skriva in en
kommentar på formuläret då underhållet rapporteras, även om formuläret inte har några
rader.

Område Anteckningar

Typ

Enhet

Minsta tolerans

Börvärde

Maximal tolerans

Förvalda värden
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Område Anteckningar

Verktyg (master)

Underhållstyper
Det är inte tvingande att använda underhållstyper men det kan vara ett bra sätt att skapa strukturer
och möjlighet till uppföljning. Underhållstyper läggs upp och kopplas till underhållsmallarna i rutinen
Grunddata – Underhåll. Det går att skapa underhållstyper i flera nivåer, exempelvis enligt SS-EN 13306.

Färgkoder
Färgkoder enligt Europeisk standard för kalibrering av mätverktyg följer med från start. Du kan ändra
på dessa färgkoder om du vill använda någon annan standard. Färgkoderna visas i rutinen Planerat
underhåll och Rapportera underhåll.

Ordertyp för underhåll
På fliken Tillverkningsorder i rutinen Ordertyper finns det möjlighet att lägga upp en egen ordertyp på
den nya grundtypen Underhåll, som är avsedd för underhållsorder. På ordertypen går det att göra
inställningar av Prefix och Prioritet.
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Rutiner för kalibrering och underhåll
Efter registrering av grunddata kan rutinerna som beskrivs nedan användas. Kalibrering och underhåll
kan hanteras med eller utan användning av underhållsorder*. Vid kalibrering av mätverktyg är det inte
nödvändigt att skapa underhållsorder. Det behövs endast då du köper kalibreringstjänsten. Då måste
du använda underhållsorder eftersom det sker genom legoinköp.

* Underhållsorder är en typ av tillverkningsorder som används då du behöver planera och
rapportera tid och material för underhållet. Underhållsorder kommer i en senare version av
Monitor G5.

Planerat underhåll
I denna rutin bevakar du vilka verktyg som behöver kalibrering eller underhåll. Om du t.ex. selekterar
på Artikelmall så visas allt underhåll på utrustningar av en viss typ. Om du istället selekterar på
Underhållsmall så visas alla utrustningar som ingår i det underhållet. Under Inställningar väljer du
vilken Utlösande typ som ska kontrolleras. (Kalender, Sträcka, Körtid eller Antal cykler).

När du hämtat listan visas de verktyg (med serienummer) vars räkneverk har passerat gränsen för det
valda underhållet. För att markera att kalibrering eller underhåll pågår av ett verktyg, så kan du
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uppdatera verktygets status till Underhåll pågår i listan. Ett meddelandeM kan då också anges. Detta
uppdaterar status på det valda serienumret till Pågående service/kalibrering i rutinen
Serienummer/Batch, och meddelandet går också att läsa där.

Det går att länka sig direkt till rutinen Rapportera underhåll från listan, för att rapportera underhållet av
det valda verktyget.

Det går också att länka sig direkt till Registrera underhållsorder från listan, för att skapa en
underhållsorder. Det är en tillverkningsorder på en separat ordertyp som används för att planera och
rapportera tid och material för olika typer av underhåll. Det är valfritt att använda sig av
underhållsorder. Det går att rapportera underhåll utan underhållsorder.

Tips! Genom att kryssa ur alla alternativ i Utlösande typ under Inställningar, visas alla underhåll
även om inte gränsen är passerad. Det ger en bra sammanställning över hela
underhållsupplägget.

Rapportera underhåll
Rutinen Rapportera underhåll använder du för att rapportera underhåll mot ett serienummer. Varje
rapportering får ett servicenummer, ett löpnummer. Detta nummer är sökbart och kan uppdateras vid
behov. För rapporteringen av underhållet kan du skriva en kort kommentar. Du kan även skriva en
längre kommentar och koppla filer, t.ex. ett skrivet protokoll. Du kan också se instruktioner till
underhållet och kopplade filer. Vid rapporteringen används det formulär som är kopplat till
underhållet. På raderna fyller du i rapporterade värden och radernas status uppdateras från det. Finns
ett verktyg (master) kopplat till formuläret eller om du kopplar ett sånt verktyg vid rapporteringen,
måste du välja serienummer för det verktyget. Du kan också skriva en kommentar till varje rads
rapportering och se instruktioner.

Rapporteringen har två olika sorters status:

Rapporteringsstatus, som har stegen Ej påbörjad, Påbörjad och Avslutad. Denna status på
huvudraden uppdateras automatiskt då du uppdaterar de olika raderna.

Underhållsstatus, som har stegen Ok, Ej ok och Ok med åtgärd. Denna status uppdateras
automatiskt efter hand som radernas Status uppdateras med Ok eller Ej ok, men du kan ändra
den manuellt vid behov. Steget Ok med åtgärd har ännu ingen speciell funktion, men ska öppna
möjlighet att skapa en åtgärd som kopplas till rapporteringen.

Dessutom kan du på huvudraden i rapporteringen manuellt sätta vilken Status serienumret ska få i
rutinen Serienummer/Batch efter att underhållet har rapporterats.
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Underhållslogg
Rutinen Underhållslogg visar historiken på rapporterade underhåll och kalibreringar. Det finns en
detaljerad och en summerad listtyp med olika presentationer för att följa upp utförda underhåll.

Placering för serienummer
Varje serienummer kan tilldelas en placering i rutinen Serienummer/Batch. Som placering väljer du
antingen en avdelning, en produktionsgrupp eller en anställd. Utrustningar som finns hos en
underleverantör måste placeras via en produktionsgrupp av typen Lego.

Placering används sedan på flera ställen för att visa utrustningarna på ett överskådligt sätt eller för att
helt enkelt visa de utrustningar som är intressanta att se i ett visst sammanhang.

Placeringslista för serienummer
Rutinen Placeringslista för serienummer ger en överblick över utrustningar baserat på dess placering.
Information om utrustningarnas status summeras i listan så att du enkelt kan se utrustningar med
"problem" per placering.
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Planerat underhåll
Även i listan i rutinen Planerat underhåll har du nytta av placeringen. Det går enkelt att sortera, filtrera
eller gruppera på Placering. Här kan du nyttja funktionen att gruppera listor, där du drar
kolumnrubriker från listan och släpper på grupperingshuvudet ovanför listan. Du kan exempelvis skapa
en gruppering där du ser underhåll per avdelning eller per produktionsgrupp, för att kunna samordna
arbetet.

Stämplingsterminal
I rutinen Stämplingsterminal finns knappen Verktygsinformation, som visar de verktyg som är
placerade hos den instämplade operatören eller placerade hos den produktionsgrupp som operatören
är instämplad på. Dessutom visas de verktyg som är utlånade till de pågående arbetena. Tanken att
enkelt kunna se status på de utrustningar som är aktuella. Från verktygen i fönstret kan operatören
länka sig till artikelregistret, serienummerregistret, och även rapportera underhåll eller skapa ett
ärende för att beställa underhåll.
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Uppföljning av kostnader för underhåll

Efterkalkyl
I rutinen Efterkalkyl kan du sammanställa rapporterade kostnader på en eller flera underhållsorder.
Genom att använda olika ordertyper går det att följa upp olika typer av underhåll.

Projekt
För att följa alla kostnader för en maskin - även kostnader som inte hanteras med underhållsorder - kan
du skapa ett projekt för maskinen och lägga in detta projekt på serienumret i rutinen
Serienummer/Batch.

Då underhållsorder skapas kopieras projektnumret automatiskt till ordern och rapporterad tid och
material summeras på projektet. Inköpsorder och leverantörsfakturor kan också konteras på projektet,
vilket ger en komplett uppföljning.

Läs mer om projektredovisning i ett separat kapitel under Tillämpningar på menyn i online-hjälpen.
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