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1.HJELPE-TEKSTER I MD Maintenance V3 

MD Maintenance V3 er et databasebasert vedlikeholdsprogram som er skrevet i Microsoft 

Access.  Det er Menyorientert med Skjemaer og Rapporter for de forskjellige registrene 

(tabeller) i databasen. Programmet er ikke skreddersydd for noen spesielle installasjoner og  

kan derfor anvendes til alt utstyr som krever vedlikehold.  

Hvert skjermbilde som har en hjelpetekst vil ha en liten knapp  i venstre kant av 

skjermtoppen som vil lede til aktuell hjelpetekst. Du vil motta følgende sikkerhetsmelding fra 

Access som du svarer «Ja” på. 

 

Hjelpesiden vil fremkomme etter meldingen. Når du trykker deg ut av hjelpesiden returnerer 

du til skjermbildet du var på hvor du trykket inn hjelpeknappen. 

 

Etter innlogging får man forskjellige tilgangskontroller avhengig ID og Passord 

 

 



 

 

Følgende Hoved Meny mottas: 

 

 

Applikasjonen er beskrevet på hver knapp og bruker har tilgang avhengig av hvilken 

tilgangsgruppe man er tildelt. Den mest brukte applikasjonen er «Arbeids Ordrer».               

De forskjellige applikasjonene har ofte undermenyer og filtre før Skjemaene/ Rapportene 

blir presentert. Da programmet primært er et vedlikeholdsprogram som inneholder 

reservedeler benyttet i vedlikeholdet, er det også lagt opp til et lagerhold med plasseringer. 

Vedlikeholdet er basert på Periodisk Vedlikehold, Korrektivt Vedlikehold og Ikke planlagt 

Periodisk Vedlikehold. Periodisk Vedlikehold baserer seg på Dager, Uker og Måneder 

mellom hvert vedlikehold, men kan også benytte tellere som f.eks. timeteller. 

Innlasting av data kan skje gjennom dertil applikasjoner fra Hoved Meny, eller gjennom 

innlasting av tabeller via Excel forutsatt at man har full tilgang som kun Administrator vil ha. 

I denne versjonen V3 er SFI nummersystem benyttet da eksemplet her er et skip (Ubåt) og 

beskrevet på Hoved Meny-en. Andre nummersystemer kan benyttes etter behov. 

På alle rapporter med symbol  kan man benytte søkeglasset i Access  til å 

finne separate poster i rapporten. Søkeglasset kan også brukes inne i tabellen forutsatt at 

man har nødvendig tilgang. 



Alle Datofelter blir aktivert med Kalender.  

I diverse filtre før man henter opp et skjema eller en rapport på de forskjellige 

applikasjonene, har man mulighet for å benytte et såkalt «Wild Card» som i Access er * 

(stjerne). Setter man * etter den skrevne infoen henter man opp alt som starter med infoen 

man skriver i feltet. Setter man * før infoen henter man alt som slutter med infoen du skrev i 

feltet. Setter man * både foran og bak infoen, oppnår man begge ovennevnte funksjoner 

samtidig.  

For øvrig er programmet skrevet slik at det prøver og være selvforklarende og at man må inn 

i applikasjonen før man får tilgang til nye eller redigering av oppgaver. 

Fra knappen Oversikt i Hoved Meny får man et Komponent Hierarki (se bilde). 

 

 

Når man aktiverer en av knappene i Komponent Hierarkiet kommer man over til skjemaet  

Komponent og Relasjoner som peker mot komponentens relasjoner (applikasjoner knyttet 

til komponentene) du har valgt. Her kan man navigere videre utenfor standard menyene. 



 

Ved og klikke på Komponent Nummeret (Komp. Nr.) i listen under skjemaet kommer man 

automatisk til oppdaterte relasjoner til Komponenten du har valgt. Samme funksjon får man 

ved å velge en komponent fra listen under skjemaet (ikke trykker på Komp Nr.) og trykke på 

Oppdater knappen på Fanen man har valgt. Man har muligheter til å filtrere seg inn mot 

Komponenten(e) ved å benytte Komponent Filter knappen. Ved å trykke på Vis Detaljer 

knappen kommer man til de aktuelle relasjonene og kan operere disse videre derfra. 

Denne programversjonen har vedleggs-muligheter på Komponenter, Komponent/Jobber, 

Reservedeler, Arbeidsordrer og Historikk. Vedleggene er hyperlinker til Dokumenter, 

Tegninger, Bilder, Historie-maler og Historie-informasjon. Dokumenter, Tegninger og Bilder 

legges i MD Access programmets Vedlegg folder, mens Historie-maler og Historie-

informasjon legges i Maler folderen.  

Fra Vedlegg folderen foretar man «Drag and Drop» inn til tabellen Ext_Vedlegg for å gjøre 

linkene tilgjengelige inne i programmet. Fra Maler folderen foretar man også «Drag and 

Drop> inn i Layout tabellen. Ext_Vedlegg tabellen når man ved og aktivere knappen Bilder 

og Tegninger inne i Registere fra Hoved Menyen. Se eksempel under. Layout tabellen når 

man ved og aktivere knappen Historie Maler inne i Registere fra Hoved Menyen. 

  



2.1 Ny-/Redigere Komponent 

HOVEDMENY>Komponenter 

Komponentene tilsvarer utstyret som det skal drives vedlikehold på. 

Ved inngangen fra Hoved Menyen mottar man følgende bilde (skjema). Hvor man kan søke 

mot en Komponent Liste Rapport. (Se eksempel under). Videre har man muligheter til å 

generere Ny Komponent direkte fra dette nivået. Man har samme muligheten når man 

kommer inn i Komponent-listerapporten som blir søkt opp.  

 

  

 

Under er et utsnitt av Komponent Liste Rapporten man kan hente ut fra filteret Start Søk 

over. 

 

 

 

På dette nivået kan man bruke søkefunksjonen som ligger i verktøylinjen i toppen av Access 

(Forstørrelsesglasset).  Også beskrevet i Pkt.1 i dette dokumentet. Da kan man f.eks. kopiere 

Komponentnummeret ([Ctrl][C]) i rapporten som man eventuelt ønsker å benytte til og 

redigere en komponent. 



 

 

 

Aktiverer man knappen Ny Komponent mottar man følgende innskrivningsbilde: 

 



Aktiver man Rediger Komponent knappen mottar man følgende filter.

 

Aktiver Start Søk etter filteroppsett. 

 

 

 

 



2.2 Ny-/Redigere Jobb Beskrivelse 

HOVEDMENY>Komponent Jobb>Jobb Beskrivelser 

 

Over sees inngangsfilteret som også inneholder knapp for Jobb Beskrivelser .                        

Ved aktivering av denne knapp mottar man nytt filter for Jobb Beskrivelser. 

 

 

 



Etter og ha fylt inn filter trykkes  Start Søk og følgende rapport mottas hvor kan aktivere Ny 

Jobb Beskrivelse eller Rediger Jobb Beskrivelse knappen. 

 

Ved Ny Jobb Beskrivelse valg, fyll inn data (Husk Jobb Klasse, N/A dersom feltet skal være 

tomt) og trykk Last inn 

 

Velger man Rediger Jobb Beskrivelse får man følgende filter.

 



Etter Start Søk kommer redigeringsskjemaet. 

 

 

2.3 Ny Komponent Jobb 

HOVED MENY>Komponent Jobb 

 
Over sees inngangsfilteret som også inneholder knapp for Jobb Beskrivelser  og Ny 

Komponent Jobb. Etter oppsett av filteret mottas følgende Rapport etter at Start Søk 

knappen er aktivert. (Ny Komponent Jobb kan også nåes via neste skjermbilde). 

Husk at en Arbeidsordre er produktet av Komponent og Jobb som genereres her! 



 
Ved aktivering av knapp Komp/Jobb Applikasjoner mottas følgene skjermbilde: 

 

Ved aktivering av knapp Ny Komponent Jobb mottar man følgende skjermbilde hvor man 

fyller inn kjent informasjon i de forskjellige feltene. (Noter Informasjonen) 

 



Etter utfylling av skjemaet (noter deg INFORMASJONEN) aktiveres knappen «Generer Ny 

Arbeidsordre». Sekvensen stopper ved at Rapport av den nye Arbeidsorderen fremkommer 

på skjermen. 

Dersom det gjelder en Korrektiv eller Uplanlagt Jobb blir ikke Jobbkode og 

frekvens/frekvensperiode registrert (N/A registreres) og oppgavebeskrivelse skrives i dertil 

tekstfelt da jobben ikke har en separat Jobb Beskrivelse. 

 

Redigering av dataene i Komponent Jobb kan utføres ved å aktivere Redigere Komp.Jobb 

knappen på det foregående skjermbildet: 

 

 

Da mottas følgende filter hvor man velger ut aktuell Komponent Jobb som skal redigeres. 

 

Redigeres fra følgende Skjermbilde: 

 



 

Dersom man aktiverer knappen Generere Arbeidordre fra dette skjermbildet velger man ut 

den Komponent Jobben man ønsker og generere Arbeidsordre fra via dette filteret: 

(Kan være en fordel dersom man har en korrektiv eller ikke planlagt jobb som ikke 

regenererer ny Arbeidsordre ved utmelding, og at denne jobben må utføres ikke periodisk 

men tilfeldig. Da slipper man å lage ny Komponent Jobb hver gang man trenger en ny 

Arbeidsordre.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Ny-/Redigere Komponent Del 
HOVEDMENY>Komponent Deler 

 

Etter utfylling av filter og aktivert Start Søk, mottas følgende rapport. 

 

Ved aktivering av Ny Komponent/Del knappen mottas dette innskrivningsskjemaet. 

Husk og sett verdi i Enhet feltet ellers blir ikke registreringen gjennomført! 

 

 

 

 

 



Ved aktivering av Redigering Komponent/Del knappen mottas dette filteret 

  

Følgende Redigeringsskjema mottas etter Start Søk knappen er aktivert. 

 

 

 

 

 

 



2.5 Ny-/Redigere Reservedel  

HOVEDMENY>Reservedeler 

 

Etter aktivering av Start Søk knappen mottas følgende Skjema. 

 

Ved aktivering av Reservedel Applikasjoner knappen mottas følgende rapport. 

 

 

 

 

 



Ved aktivering av Ny Reservedel knappen mottas følgende innskrivningskjema. 

 

 

Ved aktivering av Rediger Reservedel knappen på Reservedel rapporten over  

mottas følgende filter: 

.  

Ved aktivering av Start Søk knappen mottas følgende redigeringsskjema under 



 

 

2.6 Ny-/Redigere Arbeidsordre (AO) 

HOVEDMENY>Arbeids Ordrer 

 

Følgende Skjema mottas når Start Søk knappen aktiveres: 

 



Ved aktivering av Arbeidsordre Applikasjoner på dette skjemaet mottas følgende Filter. 

Samme filter mottas dersom man trykker på AO utmelding knappen på ARBEIDSORDRE 

SØKEFILTER. 

 

Ved aktivering av en av filterknappene mottas Arbeidsordre rapport med diverse 

applikasjonsmuligheter. 

Access sitt søkeglass kan benyttes for og finne frem til en separat Arbeidsordre på rapporten  

 

 
Fra de fleste Arbeidsordre-skjemaer kan du «Generere Ny Arbeidsordre», «Melde ut 

Arbeidsordre», «Redigere Arbeidsordre» og «Retur til Hoved Meny» ved å aktivere dertil 

knapper i toppen på rapporten. 



Ved å aktivere «Generere Ny Arbeidsordre» blir du ledet til og først lage en «Ny Komponent 

Jobb» og senere generere denne til en ny Arbeidsordre. Dette er samme inngangen som 

gjennom knappen «Komponent Jobber» på Hoved Menyen. 

Ved og aktivere knappen «Meld ut Arbeidsordre» kommer du inn til et innskrivnings skjema 

hvor du også har en hjelpeknapp som leder deg videre. 

Ved aktivering av «Redigering Arbeidsordre» knappen kommer du til et nytt søkefilter som 

leder deg inn i et kolonnebasert skjema for Arbeidsordre tabellen. Før du opererer denne 

knappen er det lurt å kopiere Arbeidsordre-nummeret du skal editere på forhånd slik at du 

kan lime dette inn i dertil felt på søkefilteret du kommer til. 

Filtrerer du deg inn på forfalte Arbeidsordrer mottar du også en utskriftsmulighet av listen 

som fremkommer på rapporten. Samme utskriftsmulighet av Arbeidsordrer har du i Rapport 

modulen operert fra Hoved Meny. Redigerer du Arbeidsordrer vil de reviderte dataene 

gjenta seg på alle nye Arbeidsordrer som denne Komponent/Jobben representerer i 

fremtiden. 

 

UTMELDING AV ARBEIDSORDRER 

Etter og ha filtrert seg inn til Arbeidsordren man skal melde ut (rapportere), vil man dersom 

en historie mal er forhåndsprogrammert i Komponent/Jobben, motta følgende skjermbilde 

                                      
(Er det ikke forhåndsprogrammert vil du kun se neste skjema). Klikk på hyperlinken og før 

inn dataene som forespørres. For ikke å overskrive Historiemalen er det viktig at 

dokumentet blir lagret som Arbeidsordre Nummeret. Når Malen er lagret og frakoblet 

returnerer man til dette skjemaet og trykker på knappen Fortsett Utmelding og returnerer 

igjen til det første utmeldingskjemaet. Dette er skjemaet for utmelding av Arbeidsordre og 

kan normalt forhåndsfiltreres på disipliner for å gjøre det enklere og velge ut en og en 

Arbeidsordre for utmelding fra Nedtrekks-menyen som du mottar før dette bildet.  



 

Fyll inn relevant informasjon. 

 

Programmet beregner automatisk «Neste forfall Dato» etter å ha registrert Utført Dato. 

(Beregningen skjer når man har trykket på knappen «UTFØR UTMELDING»). 

Historiebeskrivelse skrives og signeres. Dersom man har brukt deler fra lager aktiveres  

knappen «Forbrukte Deler på AO» og registreres gjennom registreringsbildet som vises. 

 

 



Samme prinsippet gjelder for «Ressurser brukt på AO». Navn og timer forbrukt registreres. 

Disse registreringene vil fremkomme på Rapport>Vedlikeholdsutskrifter> 

«Kolonneutskrifter av Historie». (Også som sluttsekvens av utmeldingen). 

Dersom deler er forbrukt bør antallet oppdateres gjennom Hoved Meny>Reservedeler>Søk 

og Rediger. 

Dersom timeteller-registrering er aktuelt, beregnes automatisk «Neste Forfall Timer» utfra 

dagens timeantall pluss (Timer)Periode. 

Ønsker man å hekte på Dokumenter, Bilder eller Tegninger på Historikken gjøres det ved å 

trykke på den runde knappen Vedlegg på denne AO og dette skjemaet mottas. 

 

Her kan du velge inntil 3 alternativer i Nedtrekksmenyene Dokumenter, Tegning og Bilder. 

Du kan sjekke vedleggene ved og klikke på linkene for og se om det er riktig vedlegg du 

velger.  

Trykk så på knappen Lagre og returner til AO utmelding. Du mottar Utmeldingskjemaet 

igjen, og er du ferdig med alle dataene trykker på knappen «UTFØR UTMELDING»  

 

Etter fullført utmeldingssekvens mottar du denne historie kolonnerapporten under hvor du 

kan dobbelklikke på hyperlinkene og se hva de inneholder. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



2.7 Ny-/Redigere Firma adresse 
HOVEDMENY>Brukere/Adresser 

I søkefilteret har man 4 opsjoner, man kan søke opp navn og adresser på firmaer eller navn 

og adresser på personer som kan være besetning eller medlemmer til installasjonen. 

Nye Brukere og skifte av Passord utføres fra denne menyen. 

 

 

Ved Firma søk mottas denne rapporten. Fra denne rapporten kan man aktivere knappene til 

en Ny Adresse, eller man kan redigere en gammel firma-adresse. (Rediger Adresse). 



 

Ved aktivering av Ny Adresse knappen mottas følende innskrivnings-skjema som fylles ut.

 

Ved aktivering av Rediger Adresse knappen mottas dette filteret. 

 

 



Ved aktivering av Start Søk knappen mottas dette inskrivnings-skjemaet.

 

 

 

 

2.8 Ny-/Redigere Personnel adresse 

HOVEDMENY>Brukere/Adresser>Personnel 

 

Ved søk i Personnel-modulen mottar man følgende rapport. 

 
Fra denne rapporten har man muligheter til å lage Ny Person eller Redigere Person via 

knappene øverst på rapporten. 



Ved aktivering av Ny Person knappen mottas følgende innskrivnings-skjema.

 

Ved å aktivere Rediger Person knappen i Personer rapport mottas følgende filter. 

 

Ved aktivering av Søk Personnel knappen mottas følgende redigerings-skjema. 

 

 



2.9.1 Ny-/Redigere MD Bruker 
HOVEDMENY>Brukere/Adresser>Brukere 

 
Ved aktivering av Bruker Applikasjoner mottas følgende rapport.

 

Ved aktivering av Ny Bruker knapp mottas følgende innskrivnings-skjema forutsatt at man 

har tilstrekkelig tilgangsrettighet. 

 



Ved aktivering av Rediger Rettighet knappen mottas følgende filter med nedtrekks meny.

 

 

Kun de hvite feltene kan redigeres. 

 

2.9.2 Skifte av Passord 

HOVEDMENY>Brukere/Adresser>Skifte Passord 

 



3.1 Fast filtrering av Arbeidsordre 

 
Denne applikasjonen er tilgjengelig fra HOVEDMENY>Arbeids Ordrer>Utmelding, eller via 

HOVEDMENY>Arbeids Ordrer>Arbeidsordre Søkefilter>Arbeidsordre Applikasjoner.  

 

 

 

 

 

 



3.2 Filtrering av Arbeidsordre via Komponent Relasjoner 

HOVEDMENY>OVERSIKT>Komponenter og Relasjoner 

 
Aktiverer man Vis Detaljer til venstre for feltet Utstedt Arbeidsordrer mottar man følgende 

rapport hvor man har tilgang til alle Arbeidsordre-applikasjoner unntatt Arbeidsordre med 

Tellere (Tellere må meldes ut via dedikerte Inngangs-filtere, ref. pkt. 3.1). 

 

3.3 Utfylling av Historiemaler 

 
Som beskrevet i meldingen kan noen Arbeidsordrer ha en Historie Mal som skal føres inn og 

arkiveres på angitt sted (folder) ved utmelding. Det kan også kun være en forhånds 

informasjon som bør leses eller skrives ut etter og ha åpnet linken. Da trengs ingen 

arkivering. 



3.4 Utmelding (rapportering) av Arbeids Ordrer  
Etter og ha filtrert seg inn til Arbeidsordren man skal melde ut (rapportere), vil man dersom 

en historie mal er forhåndsprogrammert i Komponent/Jobben, motta følgende skjermbilde 

                                      
(Er det ikke forhåndsprogrammert vil du kun se neste skjema). Klikk på hyperlinken og før 

inn dataene som forespørres. For ikke å overskrive Historiemalen er det viktig at 

dokumentet blir lagret som Arbeidsordre Nummeret. Når Malen er lagret og frakoblet 

returnerer man til dette skjemaet og trykker på knappen Fortsett Utmelding og returnerer 

igjen til det første utmeldingskjemaet. Dette er skjemaet for utmelding av Arbeidsordre og 

kan normalt forhåndsfiltreres på disipliner for å gjøre det enklere og velge ut en og en 

Arbeidsordre for utmelding fra Nedtrekks-menyen som du mottar før dette bildet.  

 

Fyll inn relevant informasjon. 



 

Programmet beregner automatisk «Neste forfall Dato» etter å ha registrert Utført Dato. 

(Beregningen skjer når man har trykket på knappen «UTFØR UTMELDING»). 

Historiebeskrivelse skrives og signeres. Dersom timeteller-registrering er aktuelt, beregnes 

«Neste Forfall Timer» utfra dagens timeantall pluss (Timer)Periode. 

 

3.5 Legge til forbrukte deler, ressurser og vedlegg til AO ved utmelding 

Dersom man har brukt deler fra lager aktiveres knappen «Forbrukte Deler på AO» og 

registreres gjennom registreringsbildet som vises. 

 

 

 

Samme prinsippet gjelder for «Ressurser brukt på AO». Navn og timer forbrukt registreres. 

Disse registreringene vil fremkomme på Rapport>Vedlikeholdsutskrifter> 

«Kolonneutskrifter av Historie». 

Dersom deler er forbrukt bør antallet oppdateres gjennom Hoved Meny>Reservedeler>Søk 

og Rediger. Samme prinsippet gjelder for «Ressurser brukt på AO». Navn og timer forbrukt 

registreres. Disse registreringene vil fremkomme på Rapport>Vedlikeholdsutskrifter> 

«Kolonneutskrifter av Historie». 



Dersom deler er forbrukt bør antallet oppdateres gjennom Hoved Meny>Reservedeler>Søk 

og Rediger. 

Dersom timeteller-registrering er aktuelt, beregnes «Neste Forfall Timer» utfra dagens 

timeantall pluss (Timer)Periode. 

Ønsker man å hekte på Dokumenter, Bilder eller Tegninger på Historikken gjøres det ved og 

trykke på den runde knappen Vedlegg på denne AO og dette skjemaet mottas. 

 

Her kan du velge inntil 3 alternativer i Nedtrekksmenyene Dokumenter, Tegning og Bilder. 

Du kan sjekke vedleggene ved å klikke på linkene for å se om det er riktig vedlegg du velger.  

Trykk så på knappen Lagre og returner til AO utmelding. Du mottar Utmeldingskjemet igjen, 

og er du ferdig med alle dataene trykker på knappen «UTFØR UTMELDING»  

 

 

 

 

 

Etter fullført utmeldingssekvens mottar du denne historie kolonnerapporten under hvor du 

kan dobbelklikke på hyperlinkene og se hva de inneholder. 



 

 

 

 

 

 



4.1  Oppdatering av Tellere periodisk 

HOVEDMENY>Tellere>Åpne Full Tellerliste 

 
Aktiver Oppdater Teller knappen og motta følgende redigerings-skjema. 

 

Dette er skjermbildet for å redigere og oppdatere tellerverdier der hvor det er aktuelt. Kun 

kolonnefelt som har hvit bunn kan editeres. «Estimert Forfalls Dato» kan også settes på 

tellere sammen med «Forfall Timer» og da vil det som kommer først være gyldig for 

forfallsdatoen. «Tellerverdi pr. Reg.Dato» kolonnefeltet skal redigeres med dagens teller 

verdi. «Forfall Timer» beregnes automatisk den dagen du melder ut Arbeidsordren etter å ha 

oppdatert Telleren med dagens verdi, så blir Frekvensen automatis lagt til.                                                                    

Denne rapporten mottas etter «Lagre og Oppdater» knappen er aktivert (for sjekk). 

 



4.2 Oppdatering av Tellere ved utmelding av AO med teller. 

 
 

Etter aktivering av UTFØR UTMELDING mottas dette oppdaterings-skjemaet. 

  
 

Utmeldingssekvensen avsluttes med Historierapporten under. 



 
 

5.1    Rapporter tilpasset utskrift 

HOVEDMENY>Rapporter 
Rapportmodulen gir utskriftsmuligheter på rapporter som også finnes i andre 

applikasjoner. Rapportene har sin egen utskrift-knapp som går rett ut til 

«Default» Skriver. 

 

  



Rapporteksempel: Vedlikeholdsutskrifter>Linjeutskrift Arbeidsordrer

 

Her er det tilpasset utskriftsformat som aktiveres av utskriftsknapp i toppen av rapporten.       

Før du aktiverer utskriftsknappen sjekk størrelsen på utskriften ved og gå til 

Hjem>Visning>Forhåndsvisning til venstre i toppen på Verktøylinjen i Access.  I bunnen på 

forhåndsvisningen ser du hvilket sideantall som utskriften krever. (Save the Forest).   

En annen sjekk kan være og først skrive ut rapporten til PDF-fil for å sjekke innholdet før man 

skriver til papir. Under er en kolonneutskrift av en Historierapport. 

 
Alle rapporter som fremkommer kan selvfølgelig skrives ut via verktøylinjen i Access 

gjennom Fil>Skriv ut, men da kan det hende at utskriftsformatet ikke er tilpasset skriveren 

og man får mange blanke sider. 

 

 

6.1 Historie detaljer via egen meny 



6.1 Historie detaljer via egen meny 

 HOVEDMENY>AO Historie 

 

 

Ved aktivering av Historie Applikasjoner knappen mottas denne rapporten. 

 

 

 

 

 



Ved aktivering av Til Historieskjemaer knappen kommer man inn i denne folderen. 

 

 

Man kan også nå Historie som er relatert til en spesiell Komponent gjennom banen 

HOVEDMENY>Oversikt>Komponent 476 (eks.) 

 

Ved aktivering Vis Detaljer knapp til venstre for Historikk felt mottar man følgende rapport: 

 

 

 

 

 



6.2 Historikk rapporter 
HOVEDMENY>Rapporter> Vedlikeholdsutskrifter>Linjeutskrift av Historikk 

 

Ved aktivering av Start Søk knappen mottas følgende rapport. 

 
Ved banen HOVEDMENY>Rapporter> Vedlikeholdsutskrifter>Kolonneutskrift av Historikk 

mottas følgende filter:  

 



Ved aktivering av Start Søk knappen kommer man inn til et filter som kun velger en AO 

Historie Rapport av gangen. 

 

Ved aktivering av Søk knappen mottas følgende rapport. 

 



2.6.2 PROSJEKT ARBEIDSORDRER  
Når en større jobb skal utføres om bord, er det hensiktsmessig og samle alle de relaterte jobbene i 

ett Prosjekt. Da kan vi registrere budsjettkostnader i oversiktlige rapporter og presentere disse for 

Marinemuseet. Når vi melder ut jobbene etter fullførelse, kan vi registrere de reelle kostnadene og 

sammenligne disse mot de budsjetterte.  

Etter å ha valgt Prosjekt fra hovedmenyen, mottar du denne menyen. Menyen omhandler kun 

prosjekter før de er blitt meldt ut til historikk.       

 

NB! Når Prosjektet er ferdig registrert og budsjettert, er det lagret i egen tabell som kan hentes i en 

rapport fra Se Data i Prosjekt knappen eller under Rapport menyen. 

OBS! Dersom Arbeidsordren du velger ikke er forfalt, må den editeres til forfall før den registreres i 

Prosjekt. 

Historiske data om reelle kostnader til historiske Prosjekter, finnes enkelt fra Hoved Meny-en via 

knappen AO Historie.  Samme rapporter kan hentes fra Rapporter via Hoved Meny. 

 

Historie Dato Liste gir ut skjemaliste i ett dato vindu hvor man kan filtrere som i Excel.                                        

Se Data i Prosjekt viser en Rapport over det prosjektet du har valgt over menyknappen.                  



Ved utmelding av en Arbeidsordre (til Historie), må du være oppmerksom på om det er en Prosjekt 

Arbeidsordre eller ikke. Dersom det er en Prosjekt Arbeidsordre ser du det ved om det står noe i 

Prosjekt feltet. Se øverste røde pil på skjermskuddet under: 

 

      

Dersom du registrerer at Arbeidsordren er i et Prosjekt er det viktig at du registrerer kostnadene til 

jobben i feltene med de røde pilene før du melder ut. Du kan ikke redigere en Historie i etterkant!                      


