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Följande delar driftsattes den 20190425 som har en direkt påverkan på slutanvändarna: 

 

TFS id Applikation/Funktion Uppdatering/Förändring 
358163 Startcenter Tårtindikator som visar helt färdiga AO inkl. 

godkänt fakturaunderlag per tunnel. Synlig för 
TRV Projektledare och Entreprenörens planerare, 
schemaläggare och ekonomihandläggare. 

370837 Arbetsorderbevakning/fliken 
Avrapportering/boxen 
Anmärkningar 

För att kunna återrapportera på en AO när 
arbetet inte kunnat utföras enligt plan, behöver 
jag en vallista med "Avvikelseorsak" vid 
återrapportering på AO. Vallistan är obligatorisk 
när ”Verkligt slutdatum” infaller senare än 
”Planerat slutdatum” eller om AO sätts i status 
”Cancelled” om den tidigare varit i status 
”Approved”. Följande värden finns att välja:  

Fick ej tillgång till anläggning. 

Väntade på Material. 

Felaktig problembeskrivning. 

Övrig orsak - beskriv i fritext. 
 

371326 Arbetsorderbevakning/fliken 
Verkliga värden/boxen 
Verkliga värden 

Förtydliganden i dialogrutan vid välj intern tjänst 

376888 Arbetsorderbevakning/fliken 
Arbetsorder/boxen 
Placeringsinformation (var) 

Fler fält från placeringen visas här 

378180 Arbetsorderbevakning/fliken 
Återrapportering/boxen 
Anmärkningar 

Fältet Anmärkningar är obligatoriskt vid 
Återrapportering. 

378444 Placering och Inventarie SB ska kunna skapas direkt från en placering eller 
inventarie avseende 
dokumentförändringsbegäran av placerings- eller 
inventariedata. 

385123 Hela Maximo Åtkomst till Gus Maximo´s och förvaltningens 
hemsida via direktlänk. Antingen via knappen 
med ett ”I” eller via menyvalet ”Hjälp” (knapp 
med frågetecken) och sedan länken 
”Gusinformation” 

386211 Servicebegäran Funktion finns nu för att kunna se vem som ska 

hantera SB i arbetsflödet.  

391206 Arbetsorderbevakning Workflow är förändrat för AU Prio 1 och 2. Nu går 
AO direkt till APPR istället för till schemaläggning. 



393384 Rapport Tidrapportering, rapport som visar hur många 
timmar som rapporterats på arbetsordrar. 

394026 Utförarfakturering Utskrift av fakturaunderlag innan underlaget är 
godkänt är nu möjligt. 

394045 Maximo-Ofelia Vid avslutad AO skickas värden i fälten PROBLEM, 
CAUSE och REMEDY över till Ofelia´s fält Verkligt 
fel, Orsak och Åtgärd. 

400035 Ofelia-Maximo Om beskrivningstexten i Ofelia innehåller mer än 
100 tecken så delas detta upp i Maximo´s fält för 
beskrivning och långtextbeskrivning. 100 tecken 
visas i beskrivning (den trunkeras) och hela 
beskrivningen visas i långtextbeskrivningen. 

 


