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Kort om lathunden
Beskriver hur en Arbetsorder skapas i Maximo.
Målgrupp, alla som har mandat från Beställaren att skapa Arbetsorder direkt i
Maximo utan att först skapa en Servicebegäran.

Hantera underhållsbehov
Den som har fått indikation på ett fel i anläggningen eller som har behov av en annan
underhållsåtgärd kan skapa en Arbetsorder i Maximo när mandat för detta finns.
Inkomna Arbetsorder mottags sedan av Planerare som då kan höra av sig till
rapportören vid oklarheter, höra av sig till beställare och få godkänt eller avslå, skicka
arbetsordern för schemaläggning och samordning samt godkänna arbetet.
Underhållsbehovet kan klassificeras som Avhjälpande underhåll (AU), Förebyggande
underhåll (FU) eller Reinvestering (RI). Beställaren bestämmer vilka typer av
arbetsorder som Entreprenörer får registrera.
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1.

Skapa Arbetsorder för Avhjälpande UH

Arbetsorderformulär

1.

Skapa Arbetsorder via menyval eller länk på startsida.
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2.

Ange en tydlig beskrivning av underhållsåtgärden. Det finns både ett kortare
rubrikfält för felet och ett utrymme för längre text. Det kortare fältet är
obligatoriskt. Knappen

leder till den längre texten.

3.

Ange eller välj arbetstyp AU. Obligatoriskt fält.

4.

Ange en prioritet för underhållsåtgärden (fältet Prioritet längst ner). Prioritet
för placering eller inventarie visas om det finns en sådan angiven. Beräknad
prioritet räknas fram via en formel.

5.

Ange vid behov Externt ärendenummer. Detta kan t ex vara AO nummer från
externt Entreprenörssystem eller referens till integrerat tillsynssystem (Tex
Ofelia ärendenummer).

6.

Ekonomiskt AO-nummer kan anges för att skapa trafikverksreferens för hur
man ska fördela kostnaderna.

7.

Krävs 4 Samtal? Markera om Fyra samtal gäller för arbetet.

8.

Ange eller sök fram den placering/inventarie via referensidentitet som
underhållsåtgärden avser.

9.

Nu har systemet hämtat fram Ansvarsområde TRV, TRV projektledare,
Samordningsansvarig TRV och primär utförare.

10.

Ange Källan till åtgärdsbehovet. Detta är ett obligatoriskt fält.

11.

Ange eller välj Problemkod. Detta är ett obligatoriskt fält.

12.

Koppla även eventuella bilagor såsom bilder, felloggar, mm

13.

Ange vid behov en Överordnad AO i de fall flera arbeten ska göras samtidigt.

14.

Komplettera med önskat startdatum och/eller önskat slutdatum vid behov.
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15.

Dirigera Arbetsordern till nästa steg i arbetsprocessen.

16.

Nu har arbetsordern kompletterats med avtal, prisplan och utförargrupper.

Där finns nu information om hur arbetet ska faktureras i fältet Prisplan. Om
arbetet ska ha en annan prisplan ändras detta via Välj Åtgärd och
”Markera/Avmarkera Prisplan”
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Ta bort felaktig prisplan och klicka på ny rad för att välja en annan prisplan
från underhållsavtalet. Notera att detta bör ändras på nya AO och alltid innan
kostnader angivits.

Det finns även uppgift om vilka utförargrupper som kommer att hantera
arbetsordern. Även dessa kan vid behov ändras genom att välja nya grupper till
fälten.
Spara eventuella ändringar.

Nu är Underhållsbehovet registrerat. Om arbetsordern har prioritet 3 eller 4 så har
arbetsordern fått status WAPPR (Väntar på godkännande) och en notifiering till
Planeraren för angiven placering har skickats.
Planerarens inkorg

Om arbetsordern har prioritet 1 eller 2 så har arbetsordern fått status WSCH(Väntar på
schemaläggning) och en notifiering till Schemaläggaren för angiven placering har
skickats.
Schemaläggarens inkorg
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2.

Skapa Arbetsorder för Förebyggande UH

Arbetsorderformulär

1.

Skapa Arbetsorder via menyval eller länk på startsida.

2.

Ange en tydlig beskrivning av underhållsåtgärden. Det finns både ett kortare
rubrikfält för åtgärden och ett utrymme för längre text. Det kortare fältet är
obligatoriskt.
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3.

Ange eller välj arbetstyp FU. Obligatoriskt fält.

4.

Ange en prioritet för underhållsåtgärden (fältet Prioritet längst ner). Prioritet för
placering eller inventarie visas om det finns en sådan angiven. Beräknad
prioritet räknas fram via en formel.

5.

Ange vid behov Externt ärendenummer. Detta kan t ex vara AO nummer från
externt Entreprenörssystem.

6.

Ange eller sök fram placering/inventarie via den referensidentitet som
underhållsåtgärden avser.

7.

Koppla även eventuella bilagor såsom protokoll, mm

8.

Komplettera med önskat startdatum och/eller önskat slutdatum vid behov.

9.

Komplettera eventuellt med en befintlig arbetsinstruktion som beskriver det
förebyggande arbetet.

10.

Systemet har nu kompletterat Arbetsordern med Ansvarsområde TRV, TRV
Projektledare och Primär Utförare.

11.

Dirigera Arbetsordern till nästa steg i arbetsprocessen.

Sida 11 (16)

12.

Systemet har nu kompletterat Arbetsordern med Avtal, Prisplan och
Utförargrupper.

Det finns nu information om hur arbetet ska faktureras i fältet Prisplan. Om
arbetet ska ha en annan prisplan ändras detta via Välj Åtgärd och
”Markera/Avmarkera Prisplan”. Se kapitel 1, punkt 16 hur man går till väga.

Nu är Underhållsbehovet registrerat. Om arbetsordern har prioritet 3 eller 4 så har
arbetsordern fått status WAPPR(Väntar på godkännande) och en notifiering till
Planeraren för angiven placering har skickats.
Planerarens inkorg

Om arbetsordern har prioritet 1 eller 2 så har arbetsordern fått status APPR (Godkänd)
och en notifiering till de som ska utföra arbetet har skickats.
Utförarens inkorg
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3.

Skapa Arbetsorder för Reinvestering

Arbetsorderformulär
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1.

Skapa Arbetsorder via menyval eller länk på startsida.

2.

Ange en tydlig beskrivning av arbetet. Det finns både ett kortare rubrikfält för
arbetet och ett utrymme för längre text. Det kortare fältet är obligatoriskt.

3.

Ange eller välj arbetstyp RI. Obligatoriskt fält.

4.

Ange en prioritet för underhållsåtgärden (fältet Prioritet längst ner). Prioritet
för placering eller inventarie visas om det finns en sådan angiven. Beräknad
prioritet räknas fram via en formel.

5.

Ange vid behov Externt ärendenummer. Detta kan t ex vara AO nummer från
externt Entreprenörssystem.

6.

Ange eller sök fram placering/inventarie via referensidentitet som
underhållsåtgärden avser.

7.

Koppla även eventuella bilagor såsom protokoll, mm

8.

Komplettera med önskat startdatum och/eller önskat slutdatum vid behov.

9.

Systemet har nu kompletterat Arbetsordern med Ansvarsområde TRV, TRV
Projektledare och Primär Utförare.

10.

Dirigera Arbetsordern till nästa steg i arbetsprocessen.
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11.

Systemet har nu kompletterat Arbetsordern med Avtal, Prisplan och
Utförargrupper.

Det finns nu information om hur arbetet ska faktureras i fältet Prisplan. Om
arbetet ska ha en annan prisplan ändras detta via Välj Åtgärd och
”Markera/Avmarkera Prisplan”. Se kapitel 1, punkt 16 hur man går till väga.

Nu är Underhållsbehovet registrerat. Oavsett prioritet så har arbetsordern fått status
WAPPR(Väntar på godkännande) och en notifiering till Projektledaren för angiven
placering har skickats.
Projektledarens inkorg
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4.

Statuskoder

Följande Statuskoder gäller för en Arbetsorder under dess livscykel.

För en detaljerad beskrivning av respektive status och dess funktion, se dokumentet
GUS Termer och Definitioner.
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