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1. Ny versjon Prevas Connector og Prevas WHM
Dette dokument beskriver ny og endret funksjonalitet som kommer i den nye versjonen av Prevas
Connector 4 og Prevas WHM 4. Den nye versjonen av Prevas Connector og Prevas WHM kan kjøres
mot Infor EAM 11, 11.1 og Infor EAM 11.2. (tidligere Infor EAM versjoNår kan kjøres med Prevas
Connector 2). Også Connector 3 støtter EAM 11.0, 11.1 og 11.2

2. Tidsplan
Prevas Connector 4 og Prevas WHM 4 beregnes være klare for leveranse i Mars 2017
Vi kommer da til å kontakte alle kunder for mulighet til oppgradering.
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3. Nye og endrede funksjoner Prevas Connector 4
Følgende forandringer kommer i Prevas Connector 4

3.1. Kunne styre hvilke kolonner som vises i Sjekkliste samt bredde på disse
Ønsker har kommet på å kunne styre bredde og hvilke kolonner som finnes i sjekklisten.
Dette er nå mulig gjennom konfigurasjon som gjøres på installasjonen av Connector ‘en.
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3.2. Beskrivelse av felt tas fra EAM på arbeidsordresiden
For å få samsvar med EAM tas nå feltnavn på en del felt fra EAM.
Det er fra arbeidsordre detaljvisning som feltnavnene tas.








Utstyr
Feilkode
Tiltakskode
Årsakskode
Problemkode
Medarbeider
Prioritet

I hendelse utstyr tas flere felt med










Arbeidsordre
Beskrivning
Status
Planlagt startdato
Registrert av
Registrert den
Tildelt til
Avsluttet dato
Arbeidsordretype
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3.3. Brukerdefinerte felt
De Brukerdefinerte feltene som finnes på en arbeidsordre vises nå i arbeidsanmodning, Rapporter
AO samt Rapporter uten AO.
Hvilke felt som vises og om de er redigerbare styres fra skjermdesign i EAM på den Brukergruppe
som aktuell Brukere hører til.
Støtte finnes for oppslag på egne koder, numeriske verdiene, checkbox, dato og fritekst-felt.
Gruppering skjer på feltene ut fra hvordan de er plassert på skjermen i EAM og feltnavn tas fra
skjermen. Om felt er låste i skjermdesignen så kommer de være det også her.
Begrensning: Det er ikke mulig å endre felt som er oppslag på objekt i EAM, type objekt, kategori,
Medarbeider etc. Disse felt vises med verdi som er satt, men er alltid låste.

Prevas AS
Gjerdrumsvei 19, 0484 Oslo, N-0484 Oslo
Telefon +47 22 79 70 00

6 (19)

Tittel

Sikkerhetsnivå

Dokument nr

Revisjon

Net change rapport Prevas Connector 4

Kundeversjon

2

0-NO

Prosjekt

Utgitt av

Dato

<kunde> installation InforEAM

Lars Öhrwall / Bjørn Moland

2017-08-14

3.4. Dokumenter og kommentarer på oppgave
Nå vises både kommentarer og dokument i samme dialog når man ser på instruksjon til en aktivitet.
Lenken i aktivitetslisten i Start AO og Rapporter AO åpner dialogen som viser dette.
Om det finnes flere instruksjonskommentarer plasseres tekstene for disse efter hverandre.
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Dokument tilknyttet oppgave
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3.5. Startsjekkliste(startkontroll)
For å kunne gjøre f.eks. en verifikasjon av at oppgave som kreves før man starter et arbeide er utført
kan man opprette en oppgave med en sjekkliste og koble til en aktivitet på arbeidsordren. Om man
ser at felt er obligatoriske å fylle i sjekklisten kan man sette en sperre for å starte arbeidsordren i
Connectoren før disse er verifiserte og utfylte.
For at en oppgave med en sjekkliste skal regnes som en startsjekkliste skal klassen på oppgaven være
en av klassene som man har definert i en installasjonsparameter CON-STCH.
Om man ikke har installasjonsparameteren satt så kommer man ikke heller få noen startsjekklister.
Noter at Startsjekklister ikke vises under Rapporter AO selv om aktiviteten for den finnes der.
Om man har en sjekkliste fra et oppgave som er klassifisert som en startkontroll åpnes sjekklisten når
man klikker på Start AO, Start og Rapporter eller hurtigknappen i listen.

Man får da opp sjekklisten.
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Vi har også gjort sjekklisten mer konfigurerbar når det gjelder hvilke felt man viser og
kolonnebredder.

Fra startsjekklisten kan man velge å Starte AO eller bare lagre. Her er det ikke aktuelt med oppfølging
ettersom det er en startkontroll før man begynner et arbeide.
Felt som er påkrevd som utfylt har fått en markering

De påkrevde feltene skal være utfylt før man kan Start AOen. Denne kontrollen gjøres av
Connectoren ikke av EAM, siden EAM bare kontrollerer at feltene er satt når man avslutter AO.
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3.6. Validering av at obligatoriske felt i sjekklister er utfylt
Når man sluttrapporterer kan man få Connectoren til å verifisere at alle punkter i sjekklister som er
obligatoriske er angitt uansett hvilken status som man setter arbeidsordren i.
Dette kan man slå på og av med installasjonsparameter CON-CCHC slik at de som ikke vil ha denne
funksjonen aktiv kan ha det.
Med funksjonen aktiv vil Connectoren informere om at det er punkter som ikke er utfylt samt åpne
sjekklistevinduet der man kan fylle inn de manglende verdiene. Man vil ikke kunne sluttrapportere
før disse verdiene er utfylt.
I sjekkliste-vinduet finnes det en knapp for å ferdigstille arbeidsordren direkte uten å behøve lagre,
stenge og klikke på sluttrapporter.
Felt som er påkrevd som utfylt har fått en markering så man vet hvilke man må fylle inn.
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3.7. Åpne arbeidsordre med ekspanderte lister
Når man åpner en arbeidsordre under Start AO respektive Rapporter AO kan man få aktivitetslisten
og/eller materiallisten ekspandert som standard.
Styringen av dette skjer via installasjonsparameter i EAM på respektive liste.
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3.8. Editer egendefinerte felt i aktivitetspunktliste

Man kan ved å klikke på linken til utstyret som aktivitetspunktene ligger. Det er også mulig å styre
hvilke utstyr som det skal gå å gjøre på via klass på utstyret.
Begrensninger finnes slik at det ikke går å endre såkalte entitetsfelt, dvs. felt linket til objekter i EAM
som personal, kategorier, utstyr etc.
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3.9. Autolagre AO for retur for planlegging
Når man angir at man vil returnere til planlegging under Rapporter AO delrapporteres alltid
arbeidsordren som et første steg for å unngå at man mister data.

3.10.

Prioritets-ikon i lister for arbeidsordre

OM man i definisjonen av Dataspy-listene for Start AO og Rapporter AO inkluderer kolonnen
prioritetsikon vil den bli vist med et ikon med fargekoding som i EAM.
Ikonene er ikke de samme som i EAM.

3.11.

Garanti-flagg setts på arbeidsordre om utstyret har garanti

Når man oppretter en ny arbeidsordre i Connectoren settes nå garantiflagget om det finnes noen
garanti som er aktuell på det utstyret som arbeidsordren gjelder.
Det gjelder i Arbeidsanmodning og i Rapporter uten AO.

3.12.

Visning av hjelpvinduet kan overstyres

Normalt vises hjelpvinduet når man åpner en side for første gangen. Deretter husker applikasjonen
om den var åpen sist man hadde siden oppe og viser eller gjemmer basert på dette.
Nå har vi innført en mulighet å gjemme hjelperuten uansett tilstanden sist.
Det er en installasjonsparameter i EAM som settes for at styre dette så det kommer å være likt for
alle Brukere. Noter at dette gjelder både WHM og Connector.
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3.13.

Vise de ti siste verdiene på et inspeksjonspunkt

En funksjonen for å kunne få fram tidligere verdiene angitt på en inspeksjonspunkt har lagt til.
Det vises opp til 10 verdiene fra tidligere inspeksjoner på samme objekt, punkt og aspekt.
Man kommer til funksjonen fra den ikon som ligger til höger om verde-feltet.

Når man klikker på knappen får man opp en dialog med de verdiene som finnes.
Verdi, enhet, dato for uppdatering av inspeksjonspunktet og den AO som inspeksjonen ble utført på.
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4. Nye og endrede funksjoner Prevas WHM 4
Følgende forandringer kommer i Prevas Warehouse Management (WHM) 4

4.1. Lotthåndtering
Det finnes kunder som anvender begrepet ’lot’ hvilken har gjort å vi har bygget in støtte for å kunne
håndtere lot. Styringen skjer med EAM standard installasjonsparameter SHOWLOT som om den er
satt gjør at WHM viser et felt for lot der det behøves.

4.2. ’ICA’- scanning av uttak ( en og en)
Vi har gjort en endring for å gjøre automatisk uttak på 1 når man har valgt artikkel om artikkelen ikke
finnes på flere plasser på samme lager.
Om man vil ha krysset utfylt som standard settes dette via en installasjonsparameter i EAM.

4.3. Lagertelling av K-artikler er ikke mulig.
Det har lagts in en sperre for å utføre inventering på K-lager artikkel.
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4.4. Ny Tøm knapp
For å raskt kunne bytte arbeidsordre har en ny knapp for å rensa bort aktiv arbeidsordre. Denne
knappen kan skjules for de som ikke vil ha den.

4.5. Visning av saldo på valgt artikkel
Når man har valgt artikkel ved uttak vises den aktuelle lagersaldoen som et eget felt om det bare
finnes på en plats i lagret.

Om det ikke finnes noen saldo vises en tekst som angir at den ikke finnes på lager.
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Om det finnes på flere plasser angis det også med en tekst. Når man senere angir antallet man vil ta
ut vises en liste med artikkel med saldo der man velger vilken plass man gjør uttaket.

Merk at om man har funksjonen med automatisk uttak satt til én så vil uttaket bli utført.

4.6. Visning av lagersaldo ved valg av artikkel
Når man velger artikkel i oppslag for å gjøre uttak eller for å legga til planlagt artikkel er det mulig å
se en liste med de lagerplassene med saldo som finnes på lagret for enklere å kunne vite hvor de
finnes.

Ved å klikke på artikkelidentiteten vises lagersaldo, og på en PC skjules den når man flytter på
musepekeren.
På en pad (IPAD) som ikke har musepeker må man stenge ved å klikke på stenge-ikonet.

I de tilfelle der lagerplasser har null i saldo kommer man til å få 0 som saldo:

Om det mangler lagersaldo helt, så vises en tekst om at det ikke finnes noen lagerplass for denne
artikkelen.

Prevas AS
Gjerdrumsvei 19, 0484 Oslo, N-0484 Oslo
Telefon +47 22 79 70 00

18 (19)

Tittel

Sikkerhetsnivå

Dokument nr

Revisjon

Net change rapport Prevas Connector 4

Kundeversjon

2

0-NO

Prosjekt

Utgitt av

Dato

<kunde> installation InforEAM

Lars Öhrwall / Bjørn Moland

2017-08-14

Prevas AS
Gjerdrumsvei 19, 0484 Oslo, N-0484 Oslo
Telefon +47 22 79 70 00

19 (19)

