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Reservasjon av utstyr

Beskrivelse

Funksjon for å reservere utstyr som 

det er stor etterspørsel etter og som 

kan deles på tvers av organisasjonen.

Ny funksjonalitet

• Alle typer aktiva

• Visualisering av tilgjengelig 

Planlegging av utstyr “Just-in-time” 

• Integrasjon med funksjonalitet for 

utleie og kontrakter.



Kontraktørportal

Beskrivelse

Sikker tilgang for kontraktører for å 

sende og motta informasjon om 

aktiviteter og arbeidsordre.

Ny funksjonalitet

• Kontroller AO Status

• Send og oppdater kostnader

• Reduser tiden for ferdigstilling 

arbeidet

• Fordel arbeid etter geografisk 

plassering og type arbeid.



Saksadministrering

Beskrivelse

Følg opp saker for utførelse inkludert 

sjekklister.

Ny funksjonalitet

• Oppfølging av hendelser

• Dokumenter notater fra operarør

• Inngår i Anmoderlisens



Nøkkeladministrasjon

Beskrivelse

Raskt og enkelt kontrollere utlevering 

og gjenfinning av organisasjonens 

nøkler

Ny funksjonalitet

• Holde orden på nøkler og ringer

• Utlevering og oppfølging

• Erstatning og gjenoppretting



Mobile Rapid Request - skjermbilder



Infor EAM Mobilitet

• OS

• Android

• iOS

• Windows 8

• Windows 10

• Enheter

• Nettbrett

• Smarttelefoner

• Lastes ned fra

• Apple App Store 

• Google Play Store

• Windows App Store



Beskrivelse

Mobile applikasjon for felt-baserte 

brukere, muliggjør tilgang til EAM på

mobil enhet, også i frakoblet modus

Ny funksjonalitet

• Vise og oppdatere anleggsdetaljer, 

også i ESRI kart (inkludert lineært 

utstyr)

• Se på/oppdatere AOer og opprette nye 

arbeidsanmodninger

• Vise og oppdatere utstyr inkludert 

dokumentasjon. 

• Følge opp aktiviteter og registrere 

arbeid. Bruke sjekklister.

• Ta ut og følge opp materiell.

Mobile Transit App



Beskrivelse

Forbedringer for å søtte visning og 

editering av GIS og Utstyrsegendkaper for 

lineært utstyr i kartet

Ny funksjonalitet

• Utstyrskoder > 8  karakterer

• Vise egenskaper som krysser 

klikkbare kartpunkter

• Slå på og av detaljer for spesifikke lag 

(F.eks. AOer, runder, signaler etc.)

• Fra-Til glider for enkelt å kunne se på 

eller redigere lineært utstyr. 

• Velg og oppdatere lineære hendelser 

(f.eks. ulykker, gradienter etc.)

Mobile Transit App – Kartvisning



Mobile Notebook

Beskrivelse

Mulighet for å opprette notater og 

registrere observasjoner om tilstand på 

aktiva fra mobile enheter.

Ny funksjonalitet

• Dele notater via e-post

• Merke notater som privat eller felles

• Indikere avvik (None Comfirmity)

• Linke til andre notater.

• Legge til kommentarer

• Legge til dokumenter.



Forbedrede sjekklister

Beskrivelse

Raskerer og mer robust sjekkliste for 

mobile enheter som enklere gjør det mulig 

å registrere avvik og gir bedre oversikt.

Ny funksjonalitet

• Filtrere og sekvensere 

sjekklistespørsmål basert på 

brukerdefinerte kategorier. 

• 5 nye sjekklistetyper

• Sikre sjekklister (Se, kontroller og 

utfør rettigheter)

• Opprett glidere for målinger

• Opprett avvik (None-Conformities) 

automatisk fra sjekklister



Mobile App for flytting av utstyr «Asset Move»

Beskrivelse

Med Asset Move appen kan du overføre 

aktiva av alle slag fra en lokasjon til en 

annen.

Ny funksjonalitet

• Søke etter og skanne utstyr

• Markere henting og destinasjon, 

lokalisering, tid og kilometerstand

• Registrere skader som har oppstått i 

forbindelse med flytting



ESRI GIS forbedringer

Beskrivelse

Støtte for ESRI GIS 10.6. Inkluderer Avvik 

(None Conformity) og brukerforbedringer

Ny funksjonalitet

• Opprett/filtrer avvik på et kart per 

utstyrsnummer

• Visualiser Avvik på et kart

• Knytt dokumenter, videoer og lyd memoer 

til avvik

• Sorter utstyr per avstand (Lineære avvik)



Kundekontrakter og utleie
Beskrivelse

Administrer utleie av 

Utsyr, Maskiner og kjøretøy

Fakturering av kunde periodisk

Funksjoner

• Skreddersydde skjermbilder for ulike 

typer utstyr.

• Automatisk generering av faktura som 

inneholder leiekostnad, vedlikehold, 

materialforbruk, verktøy og innkjøp.

• Reservasjon og kalender som viser 

tilgjengelig utstyr.



Nye rapporter
Beskrivelse

Sjekk Release Guider for nye rapporter og

prøv dem ut. Rapporter til nye moduler og

tillegg til eksisterende.

Funksjoner

• Utstyrsplanlegging viser fremtidge

vedlikeholdsarbeidsordre. Bore ned til

underliggende detaljer direkte fra

rapporten.



Mobile funksjoner
Beskrivelse

Konfigurering via QR-kode.

Funksjoner

• Automatisk konfigurering av Mobile 

ved å lese QR-Koden.

• Notater Notebook.



Integrasjon med produksjonsovervåking

Beskrivelse

Hente utstyrsinformasjon direkte fra PLS 

og målere i felt

Funksjoner

• Innlesning av målerverdier

• Automatisk generering av 

arbeidsordre etter forbruk

• Generering av arbeidsordre fra 

alarmer med feilårsak

• Overvåking av utstyrstilstand i 

egendefinerte skjermbilder i EAM

• Operatør supplerer feilårsak via feiltre



Extensibility Framework, funksjonalitet og visualisering
Beskrivelse

Ikoner, fargemerking, programmering av 

logikk og egendefinerte skjermbilder.

Fuksjoner

• Fargemerking av rader med høy 

viktighet i listevisning.

• Egendefinerte Ikoner for status og 

prioritet

• Planleggingskalendere

• Egendefinert kartintegrasjon



Integrasjon med Scada

Beskrivelse

Operatørene i kontrollsentralen får rask 

tilgang til å sende arbeidsordre og sjekke 

status i Infor EAM.

Funksjoner

• Send inn arbeidsordre fra Alarm

• Opprett arbeidsanmodning fra utstyr

• Sjekke status på innmeldte saker og 

se på detaljer.

• Slå opp utstyrsinformasjon, 

dokumenter og historikk

• Nytt: Etterregistrere arbeidsordre




