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Agenda

 Bakgrunn for prosjektet

 Problemstilling / Avgrensninger

 Prosjektarbeidet

 Tiltakslister / Datasystem

 Pilotprosjekt sammen med Prevas



Bakgrunn for prosjektet

 Hoshinplan, Tidsplan/digitalisering:2019

 AFP - avdelingen

 KTT og EAM



Problemstilling

 Hvordan kan AFP digitalisere tiltakslistene, og samtidig sikre en god 

implementeringsprosess?

 Vurdere to eksisterende datasystemer

 Systemet måtte ha utviklingsmuligheter for å dekke Nammo sine fremtidige 

behov



Prosjektarbeid 

 Intervju

 Spørreundersøkelse. 

 Implementeringsprosess



Tiltaksliste

 Dagens situasjon

 Analoge 

tiltakslister



Dagens situasjon m/flytskjema

Ønsket situasjon m/flytskjema



Datasystemer

KTT - (Kongsberg Tero Tech)

EAM - (Enterprise Asset Management)



Pilotprosjekt

Opprettet en arbeidsgruppe med 

nøkkelpersonell 

Tilpasset EAM til de ønskede behovene



Anmodning og tiltakssystem 

Nammo (AFM)
Arbeidsflyt Startsenter Registrering av anmodninger

Tiltakslister Operatørsjekklister Generell konfigurering



Arbeidsflyt

Do

CheckAct

Plan



Startsenter

Startsenteret skal gi oversikt over status på en enkel måte. F.eks blir innboksene i «Mine oppgaver» røde hvis det er noe man skal ta 

tak i, dette kan være nye tiltak registrert eller at det er tiltak som forfaller innen 7 dager.

Diagrammene gir mulighet for å analysere tiltak per type eller status samt hvor mange som avsluttes per måned.

KPI’ene viser hvor mange hvor mange tiltak man har per status, samt om det er utstyr som er i status «Ikke i drift».



Startsenter – KPI med «Drill down»

Status på utstyr alarmere ved å indikere blinkende advarsel i startsenteret. Denne KPI’en er overordnet og hvis man trykker på pila for 

å se på detaljene så vil de aktuelle utstyrene som er havarert indikeres med et utropstegn. Om man dobbeltklikker på det aktuelle 

utstyret vil man se arbeidsordrene som er sendt til vedlikehold, status og kommentarer på disse.



Registrering av anmodninger (Nye tiltak)

Anmodninger registreres enten mot utstyr eller lokasjon.

Anmodninger registreres både for opprettelse av tiltak og arbeidsordre som skal utføres av vedlikehold.



Tiltakslister – Oversikt i listevisning

Listevisninger gir en oversikt over alle tiltak registrert. Kolonnene som vises og rekkefølgen på disse kan endres etter brukernes behov.

Alle kolonner kan filtreres eller man kan bruke de forhåndsdefinerte filtrene som er laget.



Tiltakslister – Detaljer

Detaljvisninger viser det samme som anmodningsskjermbildet, men i tillegg er det felter for å angi frist og ansvarlig for utførelse.

Det er i dette og de påfølgende skjermbildene at behandlingen av tiltakene utføres.



Tiltakslister – Problem/Forbedring (beskrivelser og kommentarer)

I arkfanen Problem/forbedring kan man skrive ned saksgangen og alt som skjer med tiltaket.



Tiltakslister – Tiltak

Det kan opprettes så mange tiltak man vil for å utbedre feilen/problemet. Dette er arbeidsordre som er koblet til tiltaket og har man 

huket av for at

tiltaket er «Avhengig» får man ikke avsluttet tiltaket før alle underordnede arbeidsordre er avsluttet.



Tiltakslister – Registrere kostnader

Kostnader som innleid personell og innkjøp kan registreres, dette vil vises i en kostnadsoversikt for tiltaket.

Kostnader som innkjøp, innleid personell og intern arbeidstid vil aggregeres fra alle tiltakene opp til tiltaket slik at man får en total 

kostnadsoversikt.



Utførelse av operatørsjekklister

Operatørsjekklister kan enkelt opprettes for alle utstyr. I piloten er det lagt inn sjekkliste for skiftovertakelse som en test.

Sjekklistene blir lagret på det enkelte utstyret det er utført mot og er bra dokumentasjon ved for eksempel interne/eksterne revisjoner.



Generell konfigurering

 Skjermbilder og statusendringer er 
lagt til for brukergruppene R5, 
R5LOCAL og PROD.

 Tiltakslistene er et duplisert 
skjermbilde av WSJOBS (AO) og 
det er laget sikkerhetsfilter slik at 
man ikke blander data mellom 
skjermbildene.

 Avdelingssikkerhet er aktivert slik at 
operatørene KUN ser de dataene 
som er relevante for de. Det vil si 
utstyr, tiltak, arbeidsordre og 
medarbeidere tilknyttet sitt team. 
For eksisterende brukere er alle 
avdelinger lagt til.

 Grunndata som er lagt til:

 Tiltakstyper:
- HMS forbedringer
- Kvalitetsavvik
- Anne forbedring

 Tiltaksstatuser
- Tiltak godkjent
- Plan
- Do
- Check
- Act
* Ikoner er tilknyttet statusene for 
visualisering i listevisning



Generell konfigurering

 35 «gamle» tiltak er lastet opp slik 

at man har noe historikk og kan 

teste systemet.

 E-post varsel er opprettet for AO-

type Havari og Vaktarbeid. 

Sendes til 

tom.thorbjornsen@namo.com og  

Vegard.Lokken@nammo.com

mailto:tom.thorbjornsen@namo.com
mailto:Vegard.Lokken@nammo.com


Generell konfigurering: Startsenter – Innbokser

Innboksk

ode

Beskrivelse Sql kode

FO-001 Nye tiltak registrert

FO-002 Nye anmodninger til vedlikehold 

registrert

FO-003 Mine tildelte åpne tiltak

FO-004 Mine forfalte tiltak

FO-005 Alle forfalte tiltak

FO-006 Tiltak forfaller innen 7 dager



Generell konfigurering: Startsenter – KPIer

KPI kode Beskrivelse Sql kode

FO-020 Tiltak godkjent

FO-021 Tiltak i status Plan

FO-022 Tiltak i status Do

FO-023 Tiltak i status Check

FO-024 Tiltak i status Act

FO-025 Antall tiltak avsluttet i år

HAVARI Havari siste 24 timer

VAKT Vaktutkallinger siste 24 timer

EQ-AFM Status for maskiner Overordnet KPI for alle 

utstyr i status Installert / 

Ikke i drift



Generell konfigurering: Startsenter –Diagram

Diagram Beskrivelse Sql kode

PSI-013 Antall rapporterte tiltak per type

PSI-014 Antall rapporterte tiltak per status

PSI-015 Antall avsluttede tiltak per type



Generell konfigurering: Flex Sql (Automatisering av oppgaver)

Tabell Beskrivelse Sql kode

R5EVENTS Når en AO rapporteres med AO-type Havari på 

avdeling AFM skal utstyrets status endres til NO (Ikke i 

drift), AO status endres og aktivitet opprettes

R5EVENTS Når samme AO settes til status C så endres status på 

utstyret tilbake til I (Installert)

R5EVENTS Setter UDFCHECKBOX03 til + på overordnet AO

R5AUDVALUES Opprett  aktivitet på tiltak som er i status PL

R5EVENTS Når en AO rapporteres med AO-type VAKT på 

avdeling AFM skal Status endres til R og aktivitet 

legges til



Kostnader knyttet til pilotprosjektet 

 Kostnader til Prevas ca 60.000,-

 Kostnader til arbeidsgruppe Nammo ca 10.000,-

 Totalt kostnad pilotprosjekt ca 70.000,-



Oppsummering

Studenter er viktige resurser 



Spørsmål?



Dag Mikal Kjensbekk, Senior Consultant - Prevas AS
Dag.kjensbekk@prevas.no

Nicholas Nistad
Wictor Jensen

https://www.youtube.com/watch?v=JP3pLdo_bEQ
mailto:Dag.kjensbekk@prevas.no

