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Komponenter kan ha en timeteller (gangtimer):

En timeteller kan brukes for vedlikehold basert på gangtimer. Tittel på timeteller kan endres til 
km, miles, ganger osv, men funksjonaliteten er den samme.

En timeteller kan kobles mot en timetellergruppe. Komponenter i samme timetellergruppe går 
like mange timer, men kan ha gått ulikt antall timer. Om en komponent i gruppen får oppdatert
timetelleren med 10 timer, så får alle andre komponenter i samme gruppe også 10 timer mer.

Timetellergruppe settes opp ved å klikke en gang i feltet for «Gruppering» (M-ENG) og 
deretter ALT-Tasten på tastaturet:

En timetellergruppe av lokal for båten/avdelingen.

For å sette samme timetellergruppe flere komponenter: I komponent-treoversikt, merk en eller
flere komponenter, trykk på «Verktøy», velg «Timeteller» og «Sett Timetellergruppe».



Når oppdateres en timeteller ?

1. «Oppdater tellere» fra hovedmenyen «Vedlikehold», «Oppdater tellere»

2. Når en rapporterer ferdig vedlikehold, og legger inn en «Ferdig Gangtimer» som er 
høyere enn det komponenten har i dag, men endringen må være innen 24 timer pr dag
siden sist oppdatering av timeteller på komponenten.

3. Når en bunkrer, og legger inn timeteller som er mer enn komponenten har i dag, men 
endringen må være innen 24 timer pr dag siden sist oppdatering av timeteller på 
komponenten.



Komponent snitt-timer

Hver gang en timeteller blir oppdatert så justeres komponentens snitt-timer pr dag. Om ingen 
snitt-timer er satt så brukes 4 timer pr dag for å sikre at jobbene kommer opp i 
vedlikeholdsplanen.

Snitt-timer blir brukt for å estimere neste forfall på en jobb som har forfall på gangtimer, basert
på neste timeforfall på jobben, og komponentens gangtimer / oppdateringtidspunkt.

Om en komponent får brått endret bruk, f.eks. Om en havnegenerator er kjørt mye i en 
periode så kan neste forfall blir estimert feil fordi det kan ta litt tid før snitt-timer blir oppdatert. 

Over tid så vil alle komponenter i samme timetellergruppe få samme snitt-timer. Når en setter 
opp en serie med komponenter så er det en fordel å sette samme snitt-timer på 
komponentene slik at neste forfall blir estimert riktigere.  

For å sette snitt-timer på en eller flere komponenter: I komponent-treoversikt, merk en eller 
flere komponenter, trykk på «Verktøy», velg «Timeteller» og «Sett Snitt-timer». 

Hvordan rettes gangtimer

Inne på komponenten kan en sette gangtimer manuelt. Dette endrer ikke snitt-timer pr dag for
komponenten, eller gangtimer og snitt-timer for andre komponenter i samme gruppe.

En kan også sette gangtimer på valgte komponenter i komponent-treoversikt: Trykk på 
«Verktøy», velg «Timeteller» og «Sett Timeteller». Dette påvirker ikke eventuelt andre 
komponenter i samme timetellergruppe.

MERK: Etterpå må en sjekke at neste forfall på jobbene er korrekt.



Hvordan får jeg oversikt over timetellere og grupper ?

«Oppdater tellere» fra hovedmenyen «Vedlikehold» gir en god oversikt.

I tillegg kan du velge/endre oversikt i komponent-oversikt vha oppsettknappen for oversikter:

Endre gjeldene oversikt, eller lag en ny oversikt vha:  

Dra blokker for timeteller, timeteller pr dag og timetellergruppe over på den høyre siden (Din 
oversikt):

Under «Din oversikt» kan du endre rekkefølgen ved å dra en blokk opp eller ned.

Når en lager så kan en få en slik oversikt:



Tips: For å enklere sortere og søke i lister så kan den reduseres ved hjelp av F4 eller F5. F4 
beholder alle linjer som er merket, men F5 fjerner de som er merket.
 Om en merker alle komponenter som har «Gruppe» og trykker på F4 så reduseres listen til 
de valgte linjene. Deretter kan en søke/sortere i kolonner, og eventuelt fjerne valgte linjer med 
F5.



Hvordan rettes forfall på en jobb med timeforfall

Det er to måter:

1. Åpne jobben og legge inn riktig neste forfall:

2. I oversikt jobber for en komponent, eller i vedlikeholdsplanen: Trykk på knappen 
«Status»:

Her vises de to neste forfall med estimert dato.
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