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Relaterte arbeidsordre i ISY JobTech 

Vi anbefaler at du leser Release Notes 7 4 8 før du leser dette dokumentet. 

1 Arbeidsordrespesifikasjoner 

Relaterte arbeidsordrespesifikasjoner kan legges til ved å krysse av i valgboks for Relaterte 

arbeidsordrespesifikasjoner. Da vil arkfanen Relaterte arbeidsordrespesifikasjoner vises. 

 

Relasjonene legges til ved å velge Ny i listen på denne arkfanen. Da vises en tom rad i listen, og man kan 

velge en arbeidsordrespesifikasjon ved å bruke verdilisteknappen. Den samme arkfanen gir deg også 

mulighet til å fjerne relasjoner ved behov.  
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Det er ikke anledning til å legge til en arbeidsordrespesifikasjon som allerede er overordnet. 

Når en arbeidsordrespesifikasjon er lagt til som en underordnet oppgave blir muligheten for å knytte relaterte 

underordnede spesifikasjoner til denne borte. Dette vises ved at valgboks for å krysse av for relaterte 

arbeidsordrespesifikasjoner forsvinner. Knytningen til den overordnede spesifikasjonen vises i form av en 

link på arkfane Hoveddata. 
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2 Bestillinger 

For en bestilling kan relaterte underordnede bestillinger legges til ved å krysse av for «Relaterte bestillinger» 

på arkfane Hoveddata. 

 

På arkfane for relaterte bestillinger kan det legges inn relasjoner mot ulike typer bestillinger / arbeidsordre. 

Her kan man ved behov også fjerne relasjoner. 
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Ved å bruke knappen Register knytning vises et verdilistevindu hvor man kan etablere knytning mot en eller 

flere bestilte eller planlagte arbeidsordrer. Dette kan være periodiske ordrer, engangsordrer, feiljobber eller 

korrigerende tiltak. Knappen Opprett ny relatert bestilling vil opprette en ny bestilling, og knytte denne som 

en relatert bestilling til hovedbestillingen. 
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Underordnede bestillinger vil i egenskapsbildet ha en link som gir tilgang til den overordnede bestillingen. 

 

  



 

NOTAT  
   Beskrivelse av funksjonalitet for relaterte arbeidsordre innført i ISY JobTech 7.4.8    

 

 

 2016-11-16  |  Side 6 av 14 
 

3 Arbeidsordrer 

For en arbeidsordre kan relaterte underordnede arbeidsordrer legges til ved å krysse av for Relaterte 

arbeidsordrer på arkfanen Hoveddata.  
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På arkfane for relaterte arbeidsordrer kan det legges inn relasjonen mot ulike typer bestillinger / 

arbeidsordrer. 

 

 

Ved å bruke knappen Register knytning vises et verdilistevindu hvor man kan knytte til en eller flere bestilte 

eller planlagte arbeidsordrer. Dette kan være periodiske ordrer, engangsordrer, feiljobber eller korrigerende 

tiltak. Knappen Opprett ny relatert arbeidsordre vil opprette en ny arbeidsordre, og knytte denne som en 

relatert arbeidsordre til hovedordren. Arkfanen gir deg også mulighet til å fjerne relasjoner ved å benytte 

knappen Fjern knytning. 
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Underordnede arbeidsordrer vil i egenskapsbildet ha en link som gir tilgang til den overordnede 

arbeidsordren. 

 

  



 

NOTAT  
   Beskrivelse av funksjonalitet for relaterte arbeidsordre innført i ISY JobTech 7.4.8    

 

 

 2016-11-16  |  Side 9 av 14 
 

4 Oversikt og oppfølging 

For å forenkle oppfølgingen av relaterte arbeidsordre er arbeidsordrelisten utvidet med kolonne Relasjon 

som angir om arbeidsordren er knyttet til andre arbeidsordre. 

 

Videre er høyreklikkmenyen for relaterte arbeidsordre utvidet med valget Vis oversiktsbilde for 

arbeidsordren. Dette valget er tilgjengelig uavhengig av status på arbeidsordren. 

 

Oversiktsbildet for en arbeidsordre gir brukeren en oversikt over alle relasjoner etablert for den valgte 

arbeidsordren. Skjermbildet er ideelt for å følge opp status og kostnader underveis i større arbeidspakker.  

 

Oversiktsbildet viser noen utvalgte egenskaper for den overordende arbeidsordren, hvorav noen kan 

redigeres i skjermbildet. Ikke-redigerbare felter er markert med grå bakgrunn. Brukeren kan gjøre endringer 

både i egenskapene til den overordnede jobben (felt 1 i figuren over) og i egenskapene til de underordnede 

jobbene (felt 2 i figuren). Endringer lagres til databasen ved å trykke på lagreknappen øverst til venstre i 

skjermbildet.  
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Behandling av arbeidspakker forenkles ved at endringer som gjøres på overordnet arbeidsordre i felt 1 

kopieres over på underordnede arbeidsordre i felt 2. Dette gjelder kun dersom tilsvarende felt for 

underordnet arbeidsordre ikke har data. Endringer kopieres heller ikke over til underordnede arbeidsordre 

som allerede er ferdigbehandlet og har status Utført. Følgende informasjon vil kopieres over til underordnede 

arbeidsordre: 

• Ansvarlig bestiller 

• Ansvarlig avdeling 

• Ansvarlig utførende 

• Utførende av deling 

• Ansvarlig for utførelsen 

• LFS/Ansv. For arbeid 

Røde linjer i felt 2 tyder på at datointervall for underordnet arbeidsordre er utenfor datointervallet til den 

overordnede arbeidsordren. Bruker oppfordres til å lese innholdet i kolonnen Merknad til bruker som vil 

fortelle hvorfor linjen er faget rød 

 

4.1 Flytting av planlagt startdato 

Når man endrer planlagt startdato for en overordnet arbeidsordre så stilles brukeren følgende spørsmål: 

 

Dersom brukeren svarer ja vil datoer (både planlagt startdato og planlagt ferdigdato) bli flyttet tilsvarende 

endringen i den overordnede arbeidsordren. Dette gjelder også dersom man flytter en overordnet 

arbeidsordre via kalendervisning. Dersom man benytter Arbeidsordrekalenderen i modul Arbeidsordre kan 

man samtidig visualisere relasjoner mellom arbeidsordre ved å benytte Gantt-kalenderen.  

 

Ved å bruke drag-and-drop på den overordnede arbeidsordren kan man her enkelt flytte hele arbeidspakken 

eksempelvis en uke frem i tid: 
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Trykker Ja og ser da at alle tre arbeidsordrene flyttes til neste uke. 

 

4.2 Oppfølging av ressursforbruk 

Som beskrevet tidligere i dokumentet så ser man i felt 3 i oversiktsbildet for relaterte arbeidsordre en oversikt 

over totale kostnader og timeforbruk for arbeidspakken. 

 

Merk at man her summerer kostnader og timer for alle underordnede oppgaver i tillegg til eventuelle 

kostnader og timer lagt inn på den overordnede oppgaven.  
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Planlagte timer og kostnader: Sum av planlagte timer / kostnader for alle arbeidsordrene i pakken. 

Kvitterte timer og kostnader: Sum av medgåtte timer / kostnader for utførte arbeidsordre i pakken. 

Gjenstår: Sum av planlagte timer / kostnader for ikke-utførte arbeidsordre i pakken.  

Ved å summere Gjenstår og Kvitterte kan man med andre ord enkelt finne en oppdatert prognose på 

totalsum ved ferdig arbeidspakke. 
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5 Planlegging 

Planlegging av en underordnet arbeidsordre – enten med status beregnet eller bestilt – vil være som før. 

Disse vil behandles på vanlig måte selv om de har en relasjon mot en overordnet ordre. Ved start av 

planlegging av en arbeidsordre med underordnede ordrer vil man i stedet for å planlegge direkte måtte gjøre 

dette fra oversiktsbildet for «arbeidspakken» relasjonene definerer. Planleggingen av hovedordren gjøres fra 

dette oversiktsbildet ved å trykke på knappen Planlegg øverst til venstre i skjermbildet. 

 

Når den overordnede jobben planlegges så vil alle underordnede jobber planlegges automatisk. Dette 

gjelder både ved behandling av en periodisk arbeidsordre og bestillinger.  
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6 Kvittering 

Kvittering av underordnede arbeidsordrer håndteres som før og eksisterende funksjonalitet for dette er 

tilgjengelig på samme måte som tidligere. Det er ikke mulig å kvittere en overordnet arbeidsordre utført før 

alle underordnede er kvittert utført.  

 

Menyvalg for å kvittere en overordnet arbeidsordre blir først tilgjengelig når alle de underordnede 

arbeidsordrene er utført. I versjon 1.9 av ISY JobTech Go vil det legges inn tilsvarende sjekk ved forsøk på 

kvittering av overordnet arbeidsordre fra iPad. 

 


