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GRUNNOPPLÆRING

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

Tid og varighet: 2 dager
Kursavgift: kr. 5.990,-

Forkunnskaper: Grunnopplæring eller tilsvarende praksis
Målgruppe: Vedlikeholdsledere og planleggere

Beskrivelse:

Organisering av forebyggende 
vedlikehold for teknisk personell  
eller operatører. Dette inkluderer 
bruk av sjekklister og dokumenter  
for å forenkle registrering og visua- 
lisering av hva som skal utføres.
 

Tid og varighet: 2 dager
Kursavgift: kr. 5.990,-

Forkunnskaper: Ingen
Målgruppe: Alle

Beskrivelse:

Grunnleggende kurs for nye brukere 
av Infor EAM. 
 
Kurset vil gi deltagerne overordnet 
forståelse for de ulike modulene og 
gjøre de i stand til å navigere  
i systemet, søke etter relevant  
informasjon. Definere egne filtre  
i listevisninger. 

Innhold:

- Startsenter og menyer
- Navigering i skjermbilder og søking
- Utstyrsmodulen
- Arbeidsordremodulen
- Forebyggende vedlikehold 
- Planlegging
- Artikler
- Lagermodulen
- Innkjøpsmodulen

Innhold:
 
- FV tidplaner
- Runder
- Oppgaver / Sjekklister
- Materiallister 
- Dokumenter
- FV planer
- Generering av AO’er
- FV prognose
 



INNKJØP & LAGER

ARBEIDSORDREPLANLEGGING

Tid og varighet: 2 dager
Kursavgift: kr. 5.990,-

Forkunnskaper: Godt kjent med arbeidsmodulen
Målgruppe: Vedlikeholdsledere og planleggere

Beskrivelse:

Deltagerne skal etter kurset kunne 
definere skift og tilgjengelighet. Bruk 
av tilgjengelighet og tilgjengelighets- 
unntak på medarbeiderne samt plan-
legging av arbeidsordre med ”Drag 
and Drop” i daglig planlegging.

Tid og varighet: 2 dager
Kursavgift: kr. 5.990,-

Forkunnskaper: Grunnopplæring eller tilsvarende praksis
Målgruppe: Innkjøpere, lagermedarbeidere

Beskrivelse:

Innkjøp utgjør en stor del av de totale 
vedlikeholdskostnadene og kurset vil 
gjøre deltagerne i stand til å håndtere 
hele innkjøpsprosessen fra 
rekvisisjon til innkjøp og mottak samt 
lageradministrasjon. 
 
 
 

Innhold:
 
- IO behandling med artikler og service. 
- Kontrakter 
- Rammeavtaler
- Mottak, uttak og retur 
- Lagersteder og lagerplasser 
- Lagertelling



PROSJEKTADMINISTRASJON

ADMINISTRATOR

Tid og varighet: 2 dager
Kursavgift: kr. 7.990,-

Forkunnskaper: Godt kjent med Infor EAM
Målgruppe: Administrator / Superbrukere

Beskrivelse:

Kurset gjør deltagerne i stand til å 
administrere brukere og utføre  
konfigurering av systemet.

Ved å ha en lokal administrator vil 
man kunne tilpasse systemet til en-
drede behov over tid og sikre optimal 
bruk. 
 

Tid og varighet: 1 dag
Kursavgift: kr. 3.990,-

Forkunnskaper: Grunnopplæring eller tilsvarende praksis
Målgruppe: Vedlikeholds-/prosjektledere og planleggere

Beskrivelse:

Ved å knytte arbeidsordre og inn-
kjøp mot prosjekter får man en god 
kostnadsoppfølging over utførte og 
planlagte oppgaver. Prosjekter kan 
benyttes for vedlikeholdsstopper 
eller investeringsprosjekter. 
 

Innhold:

- Prosjektbudsjett
- Prosjekter
- Driftsstopper
- Kampanjer
- Arbeidsordre og innkjøp 
- Integrasjon mot MS Project

Innhold: 

- Brukergruppeadministrasjon
- Brukeradministrasjon 
- Avdelingssikkerhet
- Skjermbildekonfigurering
- Egendefinerte felter
- Klasser og kategorier
- Statusgodkjenning
- Systemkoder
- Enkle KPI’er og innbokser



PREVAS CONNECTOR / INFOR EAM MOBILE

ADVANCED REPORTING (COGNOS)

Tid og varighet: 2 dager
Kursavgift: kr. 7.990,-

Forkunnskaper: Administrator / superbruker
Målgruppe: Administrator / superbruker

Beskrivelse:

Deltagerne skal etter kurset  
kunne lage og redigere egendefi-
nerte listerapporter i Cognos Query 
Studio samt gjøre disse tilgjengelige 
i Infor EAM. Enkle designendringer 
i Cognos Report Studio vil også bli 
gjennomgått.

Tid og varighet: 1 dag
Kursavgift: kr. 3.990,-

Forkunnskaper: Ingen
Målgruppe: Nye brukere av Prevas Connector eller Infor EAM Mobile

Beskrivelse:

Gjennomgang av funksjonalitet 
for registrering av anmodninger, 
planlegge, starte og rapportere ar-
beidsordre. Dette inkluderer bruk av 
sjekklister og artikler.

NB! Det er ulike kurs for Prevas 
EAM Connector og INFOR EAM Mo-
bile. Se i kalender Kurs 2016/2017



KURS 2017 Jan Feb Mar Apr Mai

Grunnopplæring 24-25

Forebyggende 
vedlikehold

26-27

Innkjøp & Lager 14-15

Arbeidsordreplanlegging 16-17

Prosjektadministrasjon 21

Administrator 25-26

Prevas EAM Connector / 
Infor EAM Mobile

22 
Infor EAM 

Mobile

31
Prevas 
EAM 

Connector

Advanced Reporting 
(Cognos)

27

Kursavgiften inkluderer kurslokaler, lunsj, matriell og kursbevis. 
Alle kurs avholdes mellom kl 09:00 - 16:00 primært i Prevas sine lokaler. 
 
Adresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo. 
 
Påmeldingsfrist er 3 uker før kursstart. Ved avmelding etter denne fristen vil 
halv kursavgift bli fakturert. 
 
Antall deltagere pr. kurs er minimum 4 og maksimalt 8 personer.

Alle deltagere stiller med egen pc med Internet Explorer installert.

Påmelding gjøres ved registrering på følgende side: 
http://www.prevas.no/eam_kurs.html


