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ISY JobTech 7.4.12 – Release Notes, 23.09.2020 

ISY JobTech versjon 7.4.12 er nå tilgjengelig for nedlasting på våre hjemmesider. Hovedfokuset i den nye 
versjonen har vært hastighetsforbedringer i arbeidsordrebehandlingen og klargjøring av databasemodell for flytting 
av arbeidsprosesser til web. I dette dokumentet finner du dokumentasjon og beskrivelse av hvilke endringer og 
feilrettinger den nye versjonen omfatter. 

Anbefalinger og krav for ISY JobTech 7.4.12: 

• Den nye versjonen krever .NET Framework 4.6.2 (eller nyere). 

• Vi anbefaler snarlig oppgradering av Oracle Databaseinstallasjon dersom man benytter Oracle Database 
11.1 (eller eldre). 

• Etter oppgradering til ISY JobTech 7.4.12 må man kjøre manuell generering av arbeidsordreliste før den 
nye versjonen tas i bruk.  
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Arbeidsordre 

I den nye versjonen har vi oppdatert databasepakken som frembringer arbeidsordrelister basert på dine 
arbeidsordrespesifikasjoner. Den nye databasepakken er langt mer effektiv og har i målinger vist å redusere 
tidsbruken med opptil 85 % sammenlignet med forrige versjon. Målingen gjelder full arbeidsordregenerering som 
kjøres en gang i døgnet via databasejobb. Funksjonaliteten i databasepakken benyttes også hver gang man 
planlegger og kvitterer arbeidsordre og også her vil man merke hastighetsforbedringer.  

I ISY JobTech 7.4.12 er arbeidsordrelistene oppdatert til å vise separate kolonner for Ønsket startdato og Planlagt 
startdato. Dette til forskjell fra tidligere versjoner der denne informasjon var samlet i en kombinert kolonne som 
viste Ønsket startdato for arbeidsordre med status Beregnet, Forfalt, Bestillingsutkast og Bestilt, mens den for alle 
andre statuser viste Planlagt startdato. Dette har tidligere vært en kilde til forvirring eksempelvis ved endring av 
dato på arbeidsordrebestillinger.  

 

Planlagt startdato settes først ved planlegging av arbeidsordre. Følgelig vil kolonnen for Planlagt startdato være 
tom for arbeidsordre med status Beregnet, Forfalt, Bestillingsutkast og Bestilt. Som standard er den nye 
arbeidsordrelisten først sortert på Ønsket startdato og deretter på Planlagt startdato.  

OBS: Som følge av ny databasepakke og oppdaterte arbeidsordrelister er det viktig å kjøre full 
arbeidsordregenerering etter oppgradering til ny versjon. Dette kan gjøres ved å gå til modul Arbeidsordre og derfra 
velge knappen Generer arbeidsordreliste fra verktøybåndet øverst i programmet (se bilde nedenfor). I dialogvinduet 
som åpnes trykker du av for Alle områder før du trykker knappen Generer arbeidsordreliste nederst i vinduet. Ta 
kontakt med Norconsult Informasjonssystemer dersom du har spørsmål eller opplever problemer. 

 

For å ivareta dataintegriteten ved bruk av arbeidsordrebestillinger er det i den nye versjonen ikke lenger mulig å 
endre Ønsket startdato og Frist for ferdigstillelse på en planlagt arbeidsordre med opphav i en bestilling. I tillegg er 
det nå mulig å spesifisere antall arbeidsdager ved registrering av nye arbeidsordrebestillinger. Denne informasjon 
kan naturligvis endres også etter at arbeidsordrebestillingen er planlagt.  
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Generelt 

I den nye versjonen av ISY JobTech har vi jobbet med å klargjøre datamodellen for flytting av 
arbeidsordreprosesser og moduler til web. Først ut er ferdigstilt løsning for korttidsplanlegging og bemanning av 
arbeidsordre – inkludert prosess for planlegging av utetid på utstyr i vedlikeholdsøyemed. Vi jobber nå med å 
utvide webløsningen til også å støtte registrering og behandling av feil på anleggskomponenter.  

ISY JobTech 7.4.12 støtter også kobling mot kartløsningen ISY WinMap GeoInnsyn. Dette gjør det mulig å få 
tilgang til vedlikeholdsdata direkte fra kartløsningen, samt å kunne slå opp i kartet for å se hvor anleggsobjekter og 
arbeidsordre befinner seg.  

Både webløsningen og kartkoblingen vil være tema under ISYdagene i november og vi oppfordrer alle til å melde 
seg på webinarene via våre hjemmesider.      

Mindre endringer og feilrettinger: 

• Det er etablert en ny dataliste for bruk på Min side: Tilstandsparametere med brutt grenseverdi rapportert 
på mine områder. Listen gir en oversikt over alle tilstandsparametere med brutt grenseverdi på de anlegg 
brukeren har rettigheter til å se.  

• Det er rettet en feil i arbeidsordrerapporten som gjorde at engangsjobber i enkelte tilfeller henviste til 
informasjon tilknyttet forrige utførelse av arbeidsordren. 

• I tidligere versjoner kunne man oppleve at det ikke ble etablert en relasjon mellom feil og tilhørende feiljobb 
når feilen ble automatisk opprettet som følge av brudd på tilstandsparameter. Dette er nå rettet.  

• Søkeresultat for spesialverktøy viste tidligere ikke kolonne for Reol ved visning av lagerplassering for 
verktøyet. Denne kolonnen er nå lagt til. 

• Tildeling av rettigheter (Ingen / Les / Skriv / Slett) til tekstarkivet er nå tilgjengelig med navn Tekstarkiv i 
brukerskjermbildene i administrasjonsmodulen. 

• Det er rettet en feil i spesialrapporten Etterslep som er tilgjengelig fra rapportveiviseren. Tidligere ble ikke 
arbeidsordre med status Ikke utført tatt med i nevneren i beregningsbrøken ved kalkulering av etterslepet. 
Dette er nå rettet.  
 


