ISY JobTech 7.4.10 – Release Notes, 4.12.2018
ISY JobTech versjon 7.4.10 er nå tilgjengelig for nedlasting på våre hjemmesider. Den nye versjonen er et resultat
av utbedring av identifiserte feilsituasjoner og realisering av innrapporterte ønsker om ny og forbedret
funksjonalitet. I dette dokumentet finner du dokumentasjon og beskrivelse av hvilke endringer den nye versjonen
omfatter.
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Arbeidsordre
Som standard har arbeidsordre i ISY JobTech status Planlagt helt til arbeidsordren kvitteres utført / ikke utført.
Dersom man ønsker å synliggjøre at arbeid er iverksatt kan man benytte status Under arbeid. I ISY JobTech 7.4.10
er feltet kvitteringstekst gjort tilgjengelig for arbeidsordre med status Under arbeid. Dette åpner for å dokumentere
arbeidet mens utførelsen pågår.

Relaterte arbeidsordre
ISY JobTech har funksjonalitet for relaterte arbeidsordre / arbeidsordrepakker. I ISY JobTech 7.4.10 er det innført
prognosefelter for ferdigstillelse av arbeidsordrepakker. Informasjonen er tilgjengelig fra oversiktsbildet for
overordnet arbeidsordre. Prognose totale kostnader beregnes som summen av faktiske kostnader knyttet til
kvitterte arbeidsordre og planlagte kostnader knyttet til gjenstående arbeidsordre. Tilsvarende så beregnes
prognose for totalt timeantall ved å summere faktiske timer knyttet til kvitterte arbeidsordre med planlagte timer på
gjenstående arbeidsordre.
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Som standard kreves det at underordnede arbeidsordre kvitteres utført før man får mulighet til å kvittere den
overordnende arbeidsordren. I ISY JobTech 7.4.10 har vi åpnet for «massekvittering» av underordnede
arbeidsordre ved kvittering av overordnet arbeidsordre. Det åpnes da at man fra kvitteringsbildet til den
overordnede arbeidsordre kan justere kvitteringstekst og utført dato for underordnede arbeidsordre i samme bilde.
Dersom man ikke legger inn kvitteringstekst eller utført dato for underordnede arbeidsordre så vil informasjon fra
den overordnede arbeidsordren kopieres inn ved kvittering.
Den nye funksjonaliteten kan slås på i administrasjonsmodulen i ISY JobTech ved å sette parameter
AllowExecuteSubJobsFromSup til Yes. Ta kontakt med Norconsult dersom dere ønsker mer informasjon eller
bistand til å slå på funksjonaliteten.
Arbeidsordrekalender
I kalendervisningen er det nå mulig å gjenkjenne arbeidsordrestatus og persontilknytning basert på farge. Båndet til
venstre synliggjør tilknytning, mens fargen på aktiviteten synliggjør status på arbeidsordre. I eksempelet under
viser det lyseblå båndet at innlogget bruker er oppgitt som Ansvarlig utførende på arbeidsordre, mens fargen på
aktiviteten viser at arbeidsordrens status er Beregnet.

Fargekodene er synlige i panelet til høyre i kalenderen som vist i eksempelet nedenfor. Ved å holde musepekeren
over en arbeidsordre i kalenderen så får man opp følgende informasjon om arbeidsordren:
• Anleggskode
• Arbeidsordrenavn
• Planlagt startdato og planlagt ferdigdato
• Arbeidsordrestatus
• Personer
o Ansvarlig bestiller, ansvarlig utførende og ansvarlig for utførelsen
• Avdelinger
o Ansvarlig avdeling og utførende avdeling
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Tilstandsparametere og oppgavepunkter
For å forenkle arbeidet med å sortere liste over oppgavepunkter og tilstandsparametere på en arbeidsordre er det
innført en ny kolonne Sortering. Den nye kolonnen gjør det mulig å justere sorteringsrekkefølgen direkte ved å
legge inn ønsket sorteringsrekkefølge. Dette som et alternativ til å benytte Flytt opp-knappen over listen over
oppgavepunkter og tilstandsparametere.

Det er også åpnet for å kunne legge inn en begrunnelse/kommentar i tilknytning til avleste oppgavepunkt –
tilsvarende som allerede kan gjøres for rapporterte tilstandsparametere. Dette kan gjøres i skjermbildet for
kvittering av arbeidsordre og i historikkskjermbildet.
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Mindre endringer og feilrettinger
• Forbedret ytelse på historikksøk fra kontekstmeny i anleggsregisteret
• Det er innført knapp for å opprette nye arbeidsordrebestillinger fra historikkskjermbildet, samt
kvitteringsbildet for arbeidsordre. Den nye bestillingen vil ha en link til arbeidsordren den ble opprettet fra.
• I forrige versjon kunne man oppleve at kolonne Planlagt startdato for arbeidsordre med status Bestilt ikke
viste korrekt informasjon. Denne feilen er nå utbedret.
• Det er innført et felt Tilleggsinformasjon på arkfane Endringshistorikk på arbeidsordrespesifikasjoner. Feltet
lar deg dokumentere bakgrunnen for innføring av arbeidsordrespesifikasjonen.
• Rekkefølge på arkfanene «Tilbakemelding» og «Endringshistorikk» på arbeidsordrespesifikasjoner er nå
den samme for alle typer spesifikasjoner
• Det er rettet opp i navnebruk for oppgavepunkter på arbeidsordre i arbeidsordrerapporten
• Det er rettet opp i sorteringsrekkefølge for tilstandsparametere i arbeidsordrerapporten

Feilregisteret
ISY JobTech 7.4.10 inneholder funksjonalitet for å effektivisere behandlingen av feil og tilhørende feiljobber. Fra
tidligere er det slik at ISY JobTech automatisk setter inn pålogget bruker både som Ansvarlig bestiller, Ansvarlig
utførende og Ansvarlig for utførelsen på feiljobben som opprettes dersom bruker huker av for at Feilen er rettet.
Det er nå også innført støtte for bruk av standard årsakskode for kategorisering av feiljobber og korrektive tiltak
som opprettes fra feil. Standard årsakskode legges inn i parametertabell for parameter DefectJobDefaultCause. Ta
kontakt med Norconsult dersom dere ønsker mer informasjon eller bistand til å slå på funksjonaliteten.
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Videre er det etablert funksjonalitet som automatisk setter Avdeling ansvarlig for feilretting på nye feil lik Ansvarlig
avdeling oppgitt på utstyret feilen er knyttet mot.
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Analyser
I ISY JobTech 7.4.10 tar anleggsregisteret i analysemodulen hensyn til om utstyr er parkert eller ikke. På samme
måte som i anleggsmodulen vises parkert utstyr med grå mappe for administratorer, mens parkert utstyr ikke vises
for brukere uten administratorrettigheter.
Høyreklikksøk fra anleggsregister er nå delt opp slik at man søker mot enten ROS- eller RCM-analyser.
Søkeresultatet vises følgelig med kolonner tilpasset valgt analysekategori.

Mindre endringer og feilrettinger
• Arkfanen Revisjoner har fått ramme rundt revisjonslisten både for ROS- og RCM-analyser.

Dokumenter og bilder
ISY JobTech 7.4.10 tilbyr forhåndsvisning av dokumenter og bilder internt i programmet. Forhåndsvisningen er
tilgjengelig fra søkeresultater og fra samlemapper i anleggsregisteret. Dette gjelder følgende filtyper:
• Bildefiler (.jpeg, .jpg, .png, .tiff)
• Word/Excel/PowerPoint
• Videofiler (.wmv)
• Tekstfiler (.txt)
• Websider
• HTML
• DWG
• PDF
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Forhåndsvisningen slås på fra Vis-arkfanen på verktøybåndet når man er i dokumentmodulen.

Videre er det åpnet for direkte utskrift av dokumenter fra ISY JobTech på samme måte som fra Windows Utforsker.
Funksjonaliteten gjør det mulig å sende dokumenter direkte til skriver uten mellomlagring til disk.
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Når man legger inn bilder og dokument mot anleggsobjekter, arbeidsordre eller feil så vil egenskapsarket arve
metadata fra anleggsobjektet. I ISY JobTech 7.4.10 er arvede metadata synlige allerede i det bildet/dokumentet
legges inn som vist i eksempelet under. I tidligere versjoner ble metadataene først lagt inn ved lukking av
egenskapsarket for det nye bildet/dokumentet, noe som var en kilde til forvirring.

Det er også ryddet opp i visning av relasjoner fra dokumenter og bilder til andre objekter i vedlikeholdsdatabasen
• Knytninger mot arbeidsordrespesifikasjoner er nå skilt fra knytninger mot engangsordre og historikk
• Knytning mot bøker nå synlige fra arkfanen Andre relasjoner
• Visning av knytninger mot andre objekter inkluderer nå informasjon om objekttyper, samt mulighet til å
åpne detaljer om objektene
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I den nye versjonen er det innført funksjonalitet for å parkere et dokument. Dette gjør det mulig å arkivere gamle
dokumenter som ikke lenger er aktuelle. I tillegg er det lagt til en kolonne som viser parkeringsstatusen i
søkeresultat mot dokumenter, og det er også mulig å søke på status (parkert eller ikke parkert) via avansert søk
mot dokumenter.
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Utstyr
ISY JobTech 7.4.10 lar deg generere og skrive ut etiketter for utstyr. Etikettene inkluderer QR-koder som kan
benyttes til å gjenkjenne utstyret fra den håndholdte enheten ISY JobTech Go. Utstyrsetiketten inneholder følgende
informasjon:
• TAG / anleggskode
• Utstyrsnavn
• Driftsmerking
• Alternativ kode
• QR-kode basert på ISY JobTech interne utstyrs-ID

Utskrift av etiketter for utstyr gjøres fra listevisning via menyvalg Lag etiketter fra høyreklikkmenyen. Det vil da
genereres etiketter for alle utstyrsobjekter synlige i listen. Merk at utskrift av etiketter krever at funksjonaliteten slås
på og konfigureres i databasen. Ta kontakt med Norconsult dersom du ønsker mer informasjon eller bistand til å ta
i bruk funksjonaliteten.
Ved endring av garantiinformasjon for et utstyr får man nå spørsmål om man ønsker å kopiere endringen til alle
underliggende komponenter. Dette for å effektivisere oppdatering av anleggsinformasjon ved installasjon av nytt
utstyr. Merk at funksjonaliteten må slås på ved å sette parameter CopyGuaranteeForRelEquip til true. Ta kontakt
med Norconsult dersom dere ønsker mer informasjon eller bistand til å slå på funksjonaliteten

Mindre endringer og feilrettinger
• Melding som ber bruker bekrefte endring av utstyrstype vil nå kun vises dersom utstyret tidligere har vært
lagret med en annen utstyrstype.
• Funksjonaliteten Editer utstyr som lar deg oppdatere utstyrsinformasjon i en redigerbar liste er utvidet med
kolonner for Fabrikasjonsår og Idriftsatt år.

Artikler og verktøy
ISY JobTech 7.4.10 lar deg generere og skrive ut etiketter for artikler. Etikettene inkluderer QR-koder som kan
benyttes til å gjenkjenne artikkelen fra den håndholdte enheten ISY JobTech Lager. Artikkeletiketten inneholder
følgende informasjon:
• Artikkelnavn
• El-nummer
• Lagerlokasjon
• QR-kode basert på ISY JobTechs artikkelkode
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Utskrift av etiketter for artikler kan gjøres fra egenskapsarket til en artikkel. Merk at utskrift av etiketter krever at
funksjonaliteten slås på og konfigureres i databasen. Ta kontakt med Norconsult dersom du ønsker mer
informasjon eller bistand til å ta i bruk funksjonaliteten.
Via høyreklikkmeny fra arbeidsordre og anleggsregister er det mulig å søke opp materialliste for aktuell
arbeidsordre / anleggsdel. I ISY JobTech 7.4.10 er søkeresultatet utvidet til å inkludere kolonner som viser Fabrikat
og Typebetegnelse for tilknyttede artikler.
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I egenskapsarket for spesialverktøy er det lagt til felter for å dokumentere verktøyets garantiperiode.

Datalister
Det er etablert funksjonalitet som lar administratorbrukere å spre lagrede listeoppsett til andre brukere og
brukerroller. Det er etablert et eget veiledningsdokument som beskriver den nye funksjonaliteten.
ISY JobTech 7.4.10 inneholder nye og kraftigere filter for ulike kolonnetyper. Disse er tilgjengelige fra filterikonet
øverst til høyre i alle kolonner
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Datokolonner

Tekstkolonner
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Numeriske kolonner

I tillegg kan man definere sammensatte filter via Rediger filter-knappen nederst i listevisningen

Betinget formatering
I ISY JobTech 7.4.10 innføres muligheten til å definere betinget formatering av kolonneverdier. Det tilbys svært
mange muligheter som eksempelvis:
• Uthev alle verdier under gjennomsnittet
• Uthev topp 10 elementer
• Uthev alle duplikater
• Visualisering av verdier
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Regler kan kombineres og formatering kan settes på flere kolonner i samme liste. I tillegg kan formateringsregler
lagres på samme måte som andre listeoppsett og hentes frem ved behov.
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Generelt
•
•
•
•
•
•
•

Rapporten Tekniske data for utstyr er utvidet med kolonnen Plassering
Rapporten Kostnader – listevisning er utvidet med kolonnen Årsak slik at man gruppere og summere
kostnader basert på arbeidsordreårsak
Det er i ISY JobTech 7.4.10 åpnet for å benytte passord på opptil 30 alfanumeriske karakterer.
Innkjøpsordrerapporten henter nå leveringsadresse fra lager tilknyttet innkjøpsordren.
Feltet Innkjøpsordrenummer er nå gjort redigerbart dersom man ikke benytter autogenerering av
ordrenummer for innkjøpsordre
Det er nå mulig å importere måleverdier fra nyere Excel-ark (.xlsx) i modulen Måledata for dammer
For de som benytter modul for e-postvarsling er det nå mulig å sende e-post via gmail. Ta kontakt med
Norconsult dersom dere ønsker mer informasjon eller bistand til å slå på funksjonaliteten

Teknologi
Ved import av måledata i modulen Måledata for dammer vil man kunne få følgende feil ved import av Excel-filer fra
Microsoft Office nyere enn 2013:

For å løse problemet må 32bits-versjon av "Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable" installeres på
PC-en som kjører ISY JobTech.
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