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Drift/Bevakning och Underhåll är utvecklat för att hantera och bevaka att de åtgärder 
som måste utföras med vissa inventarier inte glöms bort. Missade service interval-
ler kan få förödande konsekvenser för både produktion och säkerhet. Samtidigt kan 
stora belopp sparas på att underhåll sköts med bestämda intervall. Slitaget på både 
människor och materiel minskar.

Drift/Bevakning och Underhåll till Nilex Inventariesystem tillåter användaren att lägga upp obegränsat antal 
åtgärder. 
Åtgärderna kan vara återkommande underhållsåtgärder med dags- eller månadsintervall. 
Det går också att ha engångshändelser lagrade i systemet. 
Det finns många exempel på användningsområden. Drift/Bevakning och Underhåll används till allt från att 
styra drift och underhåll på lastbilar och personbilar till att bevaka garantitider på datorutrustning. 

Funktioner 
På inventariekortet lagras information om de åtgärder som gäller för respektive inventarium. 
Användaren bestämmer själv typ av bevakning och vilket intervall som ska gälla. 
Startdatum och förväntad kostnad bestäms för varje åtgärd. 
Till åtgärden knyts en person som är ansvarig för att åtgärden utförs. Nilex Inventariesystem kan automatiskt 
ge den ansvarige handläggaren information om vilka åtgärder som ska utföras för en angiven tidsperiod. 
När åtgärden är utförd noteras vem som gjort arbetet och faktisk kostnad och tidpunkt för arbetet. 
Det finns också möjligheter till fritextanteckningar för varje åtgärd.

Rapporter
Drift/Bevakning och Underhäll genererar ett antal rapporter som är nödvändiga för hanteringen. Den som har det 
övergripande  ansvaret kan se raport på vilka service och underhåll som belastar verksamheten t.ex nästa vecka, nästa  
månad osv. Även statistik på det som är åtgärdat, vem som utfört åtgärden och att det gjordes vid rätt 
tidpunkt. 
I rapporten kan man få fram kostnaden för driften som sedan kan jämföras mot budgeterade mål. Under-
laget kan även användas för att beräkna kommande års driftbudget. 
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