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Kort om lathunden
För att göra en Servicebegäran (SB) eller arbetsorder (AO) behövs en placering.
Lathunden beskriver olika sätt att söka fram den placering som arbetet ska rapporteras
på. Om placeringens id är känt går det att ange den direkt, annars finns ett antal olika
sätt att söka efter id.

1.

Sökningar i listor

Se lathund ”Gus Lathund Allmänt” för fler sökalternativ.
I alla applikationer finns en Listvy där sökningar efter specifika poster görs. Ett antal
olika tecken kan användas för detta ändamål.
Om man sätter ett likhetstecken (=) innan söksträngen så söker Maximo efter poster där
det aktuella fältet är exakt det man skrivit efter likhetstecknet. I detta fall ska man då
inte använda något jokertecken såsom %, *, ? eller _.
Om man inte sätter ett likhetstecken innan, så söker Maximo efter poster som börjar på,
innehåller eller slutar på det man skrivit. Det går då bra att lägga till jokertecken.
Exempel på vanliga söktecken
=

Om ett likhetstecken används innan söksträngen söks endast poster som
exakt matchar strängen efter likhetstecknet.

%*

Procent eller Stjärna. Används i söksträng för ett eller flera okända
tecken.

?_

Frågetecken eller Understrykning. Används i söksträng för ett okänt
tecken. För ett fast antal okända tecken använd lika många jokertecken.
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2.

Placeringens id

Placeringens id följer ett system som är uppbyggd enlig standard 81346-1. Id skapas i
ANDA och förs sedan över till Maximo via integration.
Bilden nedan visar exempel på placeringsid är uppbyggt i GUS och kan användas i
systemet. Vid upplägg av avtal och FU-planer kan en högre nivå i hierarkin användas,
men för att få bra uppföljning på anläggningen bör en Servicebegäran (SB) eller
Arbetsorder (AO) rapporteras så lång ner i hierarkin som möjligt.
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Hur id är konstruerat kan användas som information för att konstruera sökningar i
listor. Jokertecken som beskrevs i tidigare kapitel kan då användas för att ersätta de
okända delarna i id.
Om en placering finns t.ex. i Citytunneln startar alltid placeringsid med J.TN+CT. För
att se alla id som tillhör Citytunneln så kan J.TN+CT% användas som sökbegrepp.
Om utsökningen endast ska visa Brandsystem i Citytunneln så kan sökningen skrivas
som J.TN+CT%PBB%. Alternativt kan söksträngen skrivas J.TN+CT.???=PBB%
eftersom det alltid är tre tecken i Anläggningsdel.
För att söka på ett exakt id skriv = före id för att få en unik träff, exempelvis =J.AN+03
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3.

Placeringsfältet i applikationen SB eller AO

Både Servicebegäran (SB) och Arbetsorder (AO) har samma placeringsbegrepp och
fungerar på samma sätt. Här beskrivs hur placering väljs till Servicebegäran (SB) men
funktionen är samma på Arbetsorder (AO).

3.1.

Sökning direkt i placeringsfältet

Om placeringen är känd går det att ange den direkt i placeringsfältet. Det går att ange
text med små bokstäver och om texten är så unik att det bara finns en träff så väljs den
automatiskt när fältet lämnas (med tab eller klick på annan plats).

En sökning görs på det inmatade värdet. Om det finns fler än en träff visas en blå ikon
med förstoringsglas i fältet.

För att välja värde klicka på ikonen. Sökdialogen med ifyllt sökvärde visas. Systemet har
lagt till % på slutet och därför passar både J.AN+03 och J.AN+03.A och 3 poster till in i
sökningen. Här kan man välja en rad genom att klicka på placeringsid för att avsluta
sökningen.

För att undvika att systemet lägger till % på slutet går det att själv lägga till ett
mellanslag på slutet och då görs ingen sökning med % på slutet.
När rutan lämnas med t.ex. tab så väljs då J.AN+03
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OBS att sökning i listvisning och fält i applikationen skiljer något. I listflikens sökning
går det att ange ”=” före sökordet för att få den exakta texten. Det fungerar inte direkt i
placeringsrutan i applikationen (däremot i sökdialogen som visas vid klick på blå ikon).

3.2.

Sökning med Välj värde

Till höger om placeringsfältet finns ett antal ikoner. Den första

visar en meny med

olika val för sökning eller navigering till andra applikationer för sökning.
Förstoringsglaset (
”Välj värde”) visar applikationens egen söklista som innehåller de
vanligaste sökfälten för placeringen.

Det går att filtrera listan på samtliga fält. T.ex. kan beskrivning, tidigare identifikation
eller alt. märkning användas för att hitta en placering. Sökningarna kan kombineras,
t.ex. kan sökningen begränsas till Järnvägsanläggningar genom att ange J% i
placeringskolumnen samtidigt som beskrivningen eller annan märkning skrivs in i
respektive kolumn.
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3.3.

Öppna hierarki

Öppna hierarki

visar anläggningens hierarki med startpunkt från det värde som

valts i placeringsrutan. Om värdet är tomt startar hierarkin från toppen. Eftersom det
finns många nivåer i hierarkin är i många fall mer praktiskt att starta på en lägre nivå.

För att starta hierarkin på en viss nivå i dialogen kan en specifika placering anges och då
öppnas hierarkin med den nivån förvald.
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I exemplet ovan har J.AN valts som placering och sedan har hierarkin valts i menyn till
höger om fältet. Hierarkin kan sedan navigeras för att hitta rätt placering. För att få
värdet med tillbaka till placeringsfältet klicka på den blå rutan framför placeringen.

3.4.

Gå till placeringsapplikationen

Om den egna applikationens söklista inte räcker för att hitta rätt placering finns ett
menyval för att gå till placeringar.

Applikationen placeringar öppnas då för sökning.
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Överst i rubrikraden visas applikationen som sökningen öppnades ifrån (t.ex.
Servicebegäran) med svart bakgrund. Under den rubrikraden för Placeringar. Till höger
har placeringar i detta läge två knappar, ”Återgå” och ”Återgå med värde”. Knappen
”Återgå med värde” tar med den placering som är aktiv, dvs någon placering valts i listan
(raden är blå) eller att applikationen visar bara en placering i någon annan flik än
listfliken. ”Återgå” stänger placeringar utan att ta med något värde.

I sökningen i Placeringar finns t.ex. Typ att välja och där kan delen i
anläggningsstrukturen väljas. Om man i resultatet bara vill se GRUNDFUKTION kan
man ange det i kolumnen Typ. Se även tidigare kapitel var de olika typerna motsvarar
för del i uppbyggnaden av placeringens id.

Förutom sökning i applikationens listvisning finns även en avancerad sökning som kan
användas för fler fält att söka på.
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Här finns ytterligare egenskaper för placeringen att söka på.
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