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Idhammar Underhåll - det profesionella valet

Snabbfakta
l

Omedelbar information vid
stopp och störning

l

Minska risker och uppfyll
myndighetskrav

l

Optimera resursutnyttjande

l

Öka synligheten för underhållsarbetet

l

Bättre stöd för rollbaserad
styrning

l

Förbättrat stöd för miljö och
hälsoskydd

l

Kompetensregister

Modulen för planering och arbetsorderhantering är motorn i ett modernt underhållssystem. Idhammarsystemet är inget undantag, det har
finslipats av underhållsspecialister under mer än 30 år och erbjuder nu
heltäckande funktionalitet och användarvänlighet.
“Effektivisering är att göra något som redan görs bättre”
Peter Drucker, Management Guru

OAVSETT STORLEK PÅ ER ORGANISATION, ger ett införande av Idhammar
Underhåll bättre kontroll på er underhållsverksamhet, vilket resulterar i minskade
kostnader och ett bättre utnyttjande av er anläggning.

Med Idhammar Underhåll får ni:
Lättanvänt
Modernt graiskt gränssnitt, handdator elelr varför inte webbaserat. Idhammar
finns i flera tappningar och kan med fördel blandas i en och samma organisation
så att var och en för ut det mesta av systemet.

Flexibilitet
När systemet sätts upp för användning kan man genom att utnyttja alla möjligheter till parameterstyrning minimera arbetet med att hantera arbetsorder
och deras planläggning. I bästa fall är systemet så inställt att man kan skapa en
beställning av ett nytt arbete bara genom att välja den felande utrustningen och
med ett par ord ange hur felet yttrar sig.

Hjälper er att efterleva omvärldens krav
Idhammar Underhåll stödjer flera standarder för ledning och uppföljning bland
annat: SOX, ISO 9000, GMP och FDA 21 CFR Part 11.

IDHAMMAR SYSTEMS – keeping industry moving and improving

Levande varningar
Via SMS eller e-post ser systemet till att rätt personal får rätt information när
något av vikt har hänt. Det kan vara ett fel som har uppstått eller en leverans som
är försenad eller ett avtal som löper ut.

Omfattande rapporter
Bara i standard systemet finns över 100 färdiga rapporter. Utöver det kan man
komplettera med våra Dashboards för nyckeltalsuppföljning. Information kan
enkelt exporteras till och visas i andra populära programvaror som Microsoft
Office, OpenOffice eller Lotus Smart Suite. Alla listor i systemet kan man med
klipp och klistra flytta till alla andra program i windowsmiljön som kan ta emot
från klippbordet.

Säkerhet
Varje funktion i Idhammar Underhåll kan inkluderas eller exkluderas ur de
behörighetsgrupper som är grunden för säkerhetssystemet. Alla användare tilldelas roller och rollerna får sedan behörighet som passar deras uppgifter.

Nyckelfunktioner i Idhammar Underhåll
Idhammar Underhåll finns installerat i företag och organisationer av alla storlekar i
alla världsdelar på flera språk. Systemet togs första gången i drift hos en kund 1972
och allt sedan dessa har vi strävat efter att vara en ledare när det gäller införande
av nya funktioner som gör arbetet enklare och verksamheten mer lönsam. Alla våra
olika moduler är tätt integrerade med varandra och kan enkelt integreras med
andra system i ert företag för utbyte av information och funktioner.

Bättre planering
Rätt använt ger Idhammarsystemet er möjlighet att:
•

Minska stopptiden genom bättre planering.

•

Ge direkt nyckelinformation till underhållspersonal.

•

Undersöka kostnadsavvikelser.

•

Schemalägga arbeten till redan planerade stopp

•

Se till att rätt kompetens finns tillgänglig när ett visst arbete skall utföras.

•

Eliminera oavslutade arbeten som beror på planeringsbrister.

•

Upptäcka oavslutade och försenade arbeten.

•

Följa upp en anläggnings underhållsbehov.

•

Ta fram kostnadsuppskattningar.

Resursplanerare
Med vår grafiska resursplanerare väljer ni ut ett antal relaterade arbetsuppgifter
och systemet kontrollerar då att det finns material och personalresurser för att
klara att genomföra arbetet inom det angivna tidsfönstret. Planeraren har även
automatisk omplanering av arbete om det skulle vara så att det inte finns material
tillgängligt eller om arbetskraft saknas, Planeringen visas sedan som ett Ganttschema för valda uppgifter och utförare.

Produktfakta | Idhammar Underhåll

2

Är anläggningen överskådlig? Den kan lätt bli det?
Idhammarsystemets anläggningsregister ger en god översikt över all
utrustning skräddarsytt för att passa underhållsarbete. Modulen identifierar placering och ägare av samtliga underhållsobjekt i organisationen.

Struktur och översikt
Den ger en innehållsrik, strukturerad beskrivning av reservdelar som används till
all utrustning och identifierar underkomponenter. En stor mängd data kan knytas
till varje underhållsobjekt eller platsnummerpost:
•

Maskinrubrik & Typbeteckning

•

Kostnadsbärare

•

Nyckelord

•

Leverantör och tillverkare

•

Ägare och underhållstekniker

•

Inköpskostnadsdetaljer

Garantivillkor

•

Teknisk data och fritext

•

Snabb tillgång till information
Den grafiska anläggningsstrukturen ger en trädstruktur jämförbar med ”Windows
Utforskare”. Producerande avdelning kan expanderas till att visa ingående
maskingrupper vilka i sin tur kan expanderas att visa ingående underhållsobjekt.
En eller flera individer kan kopplas till varje objekt.
Utforskaren ger snabb tillgång till all information som är kopplad till underhållsobjekt som:
•

Teknisk data

•

Arbetshistorik med kostnader

•

Reservdelar och förrådsinformation

•

Dokument

•

Inspektioner och smörjscheman

•

•

Stående arbetsorder

Planerat arbete, åtgärdsbeskrivning, materialbehov och
estimerad kostnad

Individer
Idhammarsystemet sparar information om underhåll och förflyttningar av
nyckelkomponenter såsom motorer, växellådor etc. Denna funktionalitet ger
omfattande detaljer om var varje komponent har använts genom dess hela livscykel. Dessutom detaljer om alla reparationer och förändringar som gjorts på komponenten. Orsaken till en förflyttning kan även den loggas i systemet. Individer
kan föras som förrådsartiklar och även återgå till ett förråd efter en reparation
och där anges som tillgängliga för uttag och användning på andra platser än den
ursprungliga

Nyckeltalsuppföljning
På utvalda objekt kan man följa nyckeltal. Som standard mäter vi MTTR (genomsnittlig tid till åtgärd), MTBF (genomsnittlig tid mellan fel) samt MWT (genomsnittlig tid till färdigställning) och även genomsnittlig genomförandetid.
Varje objekt tilldelas mål för nyckeltalen sedan ser man på objektkortet i anläggningsstrukturen hur man uppfyller dessa mål. Målen mäts även för varje arbetsorder. I nyckeltalsfunktionen ingår sex rapporter som visa stopptider, svarstider,
väntetider och felintervaller.
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Arbetordermodulen ger bättre kvalitet
Varje arbetsorder kan förses med många olika uppgifter som ger nyckelinformation till den som skall utföra ett arbete.
Några av de viktigaste punkterna är:
•

Referenser till anläggningen

•

Detaljer om individer

•

Statusflaggor för prioritet, planering mm

•

Kostnadsställe

•

Beställare och kontaktuppgifter

•

Detaljer om arbetet

•

Standardtexter (säkerhet mm)

•

Dokumenthänvisningar

•

Kostnader

•

Kostnadsuppskattningar

•

Återföring av information

•

Ansvarsförhållanden

•

Planerade dagar och tider

•

Markering för skyddsarbeten

•

Orsaker och symptom

Jobbmonitorn - en överlägsen översikt
Jobbmonitorn ger en snabb överblick, med färgkodning och en trädstruktur ser
var och en snabbt vilka arbeten som är prioriterade och vilka som är planerade för
mig eller för min avdelning.
All planering sker i jobbmonitorn. En arbetsledare kan snabbt och enkelt ändra i
planeringen om ett prioriterat arbete kommer in. Alla nya felanmälningar kommer omedelbart upp i planeringsbilden så att den ansvarige alltid är uppdaterad
om läget.
Genom att personalen kan logga på och av ett arbete ser man löpande hur
arbetena fortskrider och hur mycket tid, materiel och andra kostnader som lagts
på respektive uppdrag.
Integrationen med Microsoft Project, överföringar till handdator och kostnadsanalysen nås denna väg.

Planerat underhåll mot kalender, mätare eller tillstånd
När en stående arbetsorder aktiveras kommer den upp i jobbmonitorn tillsammans
med alla andra arbeten som är planerade. Genom att personalen kan logga på och
av ett arbete ser man löpande hur arbetena fortskrider och hur mycket tid, materiel och andra kostnader som lagts på respektive uppdrag. Via höger musknapp
nås de flesta av systemets funktioner i denna översikt. Man kan exempelvis göra
förrådsuttag, inköp och registrera tid mot ett arbete.

Massuppdateringar spar tid och arbete
Massuppdateringar av arbetsorder av alla typer innebär att man i ett enda arbets
moment kan omplanera ett stort antal arbeten som hör ihop eller att flytta en
grupp av arbeten från en utförare till en annan.
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Basorder är mallar som underlättar periodiska kontroller
Basorder fungerar som stående arbetsorder med den viktiga skillnaden att en
basorder inte kopplas till ett enskilt objekt utan till en typ av objekt. Detta innebär
stora tidsbesparingar eftersom man inte behöver registrera återkommande
arbeten mot varje enskild maskin utan kan skapa en som omfattar alla maskiner
av samma typ.
Ett vanligt exempel är besiktning av lyftanordningar som skall utföras årligen. I de
flesta system krävs att man skapar en stående arbetsorder för varje lyftanordning.
I Idhammar gör man EN för alla lyftanordningar. Har man 500 är bara detta skillnaden som avgör till Idhammars fördel.

Kalibrering är en naturlig förlängning av ett underhållssystem
Idhammar Kalibrering är en förlängning av underhållssystemet och hanterar alla
typer av kalibreringar och tillståndsbesiktningar i en och samma modul. Eftersom
alla utrustningar finns i anläggningsregistret finns all aktuell information samlad
på ett ställe.
Med Idhammar Kalibrering har man sökverktyg, rapporthantering och uppföljning av kalibrering. Ett klick ger historiken för kalibreringar och dessutom listor på
vilka kalibreringar som skall göras den kommande perioden.
Vår systemlösning hanterar alla tänkbara storheter. Allt från temperatur, volym,
längd, till tillstånd och kondition kan registreras. Vilka enheter som skall användas
är upp till respektive kund. Som alla andra funktioner i Idhammar arbetar kalibreringsmodulen med mallar och möjlighet att kopiera för att spara tid och arbete
för användaren.

Projektmodulen ökar kontrollen, både tekniskt och ekonomiskt
Ledningens kontroll över planerade driftstopp, förbättringsprojekt, nyinstallationer och ombyggnationer kommer att förbättras avsevärt genom användning av
Idhammars Projekthanteringsmodul.
Operativa detaljer om projektet kan snabbt visas och är lätta att få en överblick
på genom Idhammars ”Top Down” gränssnitt. Ekonomiska sammanställningar
kan fås för varje projekt och detaljerna kan visas ner till delprojekt, arbetsorder,
delorder och även enskilda transaktioner. Modulen ger möjlighet till flerdimensionella relationer och möjligheten att begränsa registrering av kostnader och nya
arbetsorder.
Projektmodulen låter arbetsorder från Idhammar flyttas fram och åter mellan
Idhammar och MS Project för att betarbeta och kontrollera dem i en projektplan i
MS Project. Välj ett antal arbetsorder baserat på projekttillhörighet eller ett urval
av era egna kriterier och tryck på knappen så är det tillgängligt i MS Project.
Använd den mycket stora funktionaliteten i MS Project för att hitta flaskhalsar,
sätt upp beroenden eller definiera kritiska punkter i projektet. När man är klar i
MS Project är det bara att med ett knapptryck föra över hela projektet med alla
arbetsorder och delorder och alla de ändringar som har gjorts i projektet tillbaka
till Idhammar.
Sprid användningen av projektmodulen utanför underhållsavdelningen. Med dess
hjälp kan ni förbättra och förenkla den dagliga verksamheten, uppföljning och
kostnadskontrollen på alla typer av projekt oavsett typ, storlek eller inriktning.
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Rätt dokument till rätt uppgift via dokumentmodulen
Idhammarsystemets dokumenthanteringsmodul håller reda på alla era ritningar, instruktioner, tekniska specifikationer likväl som tillverkares handböcker och
liknande.
Detta gör att driftstoppen kan hållas nere genom att erbjuda omedelbar åtkomst
till digitala bilder, ge korsreferens mellan utrustning, ritningar och dokumentation samt hjälpa er med kommunikation mellan ritkontoret och underhållsavdelningen, tillverkare och entreprenörer.
Hanterar alla typer
Dokumentmodulen ger ett heltäckande register över ritningar, certifikat, fotografier, flödesscheman, reservdelslistor och drift - samt underhållshandböcker.
Detaljerna kring dokumenten i systemet visar:
•

Placering

•

Författare / Utgivare

•

Ägare

•

Ritningsdatum

•

•

Distributionslistor

•

Huvuddokument

Dokumenttyp och
skala

•

Leverantör

•

Versionshantering

Tillägg som länkar externa system
I grundsystemet kan man länka dokument som lagras i ett filsystem lokalt på
datorn eller på en nätverkserver, men också dokument som är lagrade på ett
intranät eller på Internet via en webbadress. Med ett tilläggsprogram kan man
även nå dokument som är lagrade i dokumenthanteringssystem och databaser.

Smarta funktioner
En av de tyngre uppgifterna kan många gånger vara att bygga upp alla strukturer
i ett omfångsrikt system.
Många års erfarenhet och ett ständigt flöde av idéer från en aktiv användarförening gör att systemet är fullt av smarta funktioner för att underlätta ditt arbete.
Alla artiklar som i underhållsmodulen tas ut mot en viss maskin kan med ett klick
läggas till som reservdelar knutna till den maskinen.
Att lägga upp en ny artikel och köpa in den första gången gör man i Idhammar.
Inköp genom att fylla i ett enda formulär. Det tror vi är svårslaget!

Kompetensregister
Varje person, extern eller intern, som finns som utförare i systemet har en kompetensprofil där man kan ange vilka behörigheter, certifieringar och kompetens
en person har. Detta som underlag för planering av arbete så att man till exempel
ser att en entreprenör har den behörighet som krävs för ett arbete som planeras.
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Aviseringar
Idhammar Underhåll ger er personal ett antal förvarningar och aviseringar om
händelser i systemet.
Personer eller grupper som ansvarar för delar av anläggningen kan nu meddelas
när något av följande exempel inträffar:
• Arbetsorder eller felanmälan kommer in så att tiden till avhjälpt fel kan kortas.
• När verkliga kostnader överstiger ett nyckeltal som satts för den delen i
anläggningen meddelas den eller de som ansvara för anläggningsdelen.
• Ett fel är avhjälpt och en arbetsorder är avrapporterad.
• Stopptiden för ett
acceptabelt värde.

pågående

arbete

överstiger

ett

nyckeltal

för

Utöver det som direkt berör anläggningen finns ett antal ytterligare aviseringar
som syftar till att spara tid i era processer.
• Den som har något att attestera meddelas via epost eller SMS
• Teknisk kontaktperson meddelas när beställda varor tas emot i förrådet. 		
Meddelandet anger även antal av varje artikel som levererats.
• Tre månader innan en garantitid, supportavtal eller försäkring löper ut
meddelas ansvarig för aktuellt underhållsobjekt.
• Om en beställd vara inte kommer i tid till ett planerat arbete meddelas
den tekniker som är ansvarig för beställningen.
• Lån som inte lämnas tillbaka i rätt tid föranleder ett meddelande till låntagaren.
• Om en anmodan som ligger för godkännade skulle göra att ett avtals köpgräns
överskrids varnas avtalets ansvarige.

Arbetarskydd, miljö och hälsa
Symboler som indikerar att åtgärder för miljö- och hälsoskydd måste vidtagas samt
om era regler kräver så kallat arbetstillstånd för att utföra en uppgift. Både objekt
i anläggningen och dokument kan vara bärare av denna information.

Anpassad till Active Directory
Nya och gamla användare kan nu dra nytta av att ansluta systemet till Microsoft
Active Directory och därigenom bland annat få så kallad “single sign on”.

Ansvarfördelning
I många företag tillämpas olika regelverk för att säkerställa korrekta affärer. SOX
är ett sådant regelverk. I dessa fall kan man styra vissa processer så att en och
samma person inte kan utföra alla steg i en inköpskedja till exempel.
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Idhammar har många
andra proukter:
Inköp
Förråd
Avtal med avrop
Automatiska inköp
Webbportal
Handdator med streckkod
Integration med andra system
Stopptidsuppföljning
System för energi och
vattenbesparing
Avancerad kontering
Avancerad attest
SOX-Compliance
FDA Compliance
SCADA Connector
Kvalitetsmonitor
Förbättringsförlag
Produktionsuppföljning

Analys, ert vapen mot dolda kostnader
Teknisk och ekonomisk analys är en modul som består av en samling
kraftfulla verktyg för att genomlysa alla delar av underhållsverksamheten. Analysen tar inte bara sikte på planerade och utförda arbeten, den
omfattar även förrådsanalys och en bred uppsättning av uppföljning och
utvärdering av inköpsverksamheten och leverantörerna.
Dolda kostnader
I den tekniska delen kommer ni snabbt att finna de delar i anläggningen som
står för de största kostnaderna. Inte bara direkta kostnader i form av arbeten och
reservdelar utan även kostnader för stopptiden och kostnader för att lagerhålla
reservdelar och materiel.
Rapporter kan presenteras i ett klickbart format på intranätet. Man kan enkelt
bryta ner diagrammet till detaljnivå eller se rapporten på en övergripande nivå.
Alltsammans bygger på SQL och det betyder att import och export sker mycket
enkelt oavsett vilka system du arbetar med i dag.
Tio-i-topp
Nyckeln till att snabbt uppnå resultat med ett underhållssystem som Idhammar är
att använda de data som systemet fortlöpande samlar på sig till att dra slutsatser.
Därför är en av de viktigaste funktionerna i analysdelen det vi kallar ”tio-i-topp”
eller som en del av våra kunder kallar den - ”värstinglistan”. Tio-i-topp-listan ger
en snabb överblick och pekar ut det som är riktigt bra och det som snarast måste
åtgärdas.
Några av de viktigaste tio-i-topp-listorna är:
•

Mesta stilleståndstiden

•

Högsta stilleståndskostnaden

•

Flest antal stopp

•

Flest antal arbetsorder

•

Högsta antalet arbetstimmar

•

Högsta totalkostnaden

•

Högsta kostnaden i förhållande till
inköpspris

•

Största skillnaden mellan kalkyl och
verkliga arbetskostnader

•

Största skillnaden mellan kalkyl och
verkliga totalkostnader

•

Flest återkommande fel inom ett
område

•

Återkommande fel på samma objekt

Idhammar Systems service och support
Idhammar Systems Group erbjuder produkter och tjänster inom hela spannet från
installation och driftsättning till processutveckling och utbildning.
Besök: www.idhammarsystems.se
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