
UTILAJE - MENTENAN}Ã

Acest modul permite eviden]a utilajelor, atât cele proprii cât [i cele `nchiriate sau aflate `n custodie, din 
punct de vedere al interven]iilor de mentenan]\ ce se efectueaz\ asupra acestora, periodic sau accidental. 

FUNC}IONARE

~n nomenclatorul Interven]ii utilaje (Alte module > Utilaje) se definesc interven]iile ce se execut\. ~n cazul 
celor care sunt periodice se specific\ periodicitatea: la un anumit num\r de zile sau la o anumit\ cre[tere a 
indexului contor. Se poate specifica [i o marj\ de zile respectiv index, la care s\ fie aten]ionat utilizatorul  
(Fig.1). La cele de tip accidental este necesar\ marcarea ca fiind  “Interven]ie accidental\”.

Fiec\rei interven]ii i se asociaz\ un articol de tip serviciu, care va ap\rea pe comanda de mentenan]\ [i o  
re]et\ (Articole compuse)  definit\ pentru acel serviciu, `n care se specific\ sec]ia executant\, `n tab-ul de 
manoper\ opera]iile, tarifele [i timpii de realizare iar `n cel de materiale consumurile estimate (Fig.2). ~n  
re]eta aferent\ mentenan]elor de tip accidental, nu este necesar\ completarea acestora, se vor ad\uga `n  
momentul raport\rii.
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~n nomenclatorul de utilaje (Alte module >  Utilaje)  se definesc `n pagina Datele  generale  informa]iile 
tehnice privind utilajul respectiv [i se face [i asocierea cu mijlocul fix (num\rul de inventar), dac\ este 
cazul (utilaj propriu). ~n pagina “Plan interven]ii”, cu butonul plus verde asociat interven]iilor caracteristice 
utilajului  se  aleg  interven]iile  posibile,   specificând la  fiecare  mentenorii,  angaja]ii  care  le  vor  realiza 
(Fig.3.).  Pentru fiecare interven]ie  va trebui  generat  graficul  de interven]ii  pentru  o anumit\  perioad\;  
pentru generare grafic se va solicita completarea datei de `nceput [i a celei de sfâr[it, la interven]iile cu 
periodicitate exprimat\ `n zile, iar la cele exprimate `n “cre[tere” index se va cere index de inceput [i  
num\r de interven]ii.

~n acela[i nomenclator, `n pagina “Citire bord”, se `nregistreaz\ citirea indec[ilor; `n func]ie de aceste valori  
se vor marca prin culori sugestive liniile din grafic pentru care trebuie generat\ comanda de mentenan]\ [i 
va fi avertizat utilizatorul la salvarea `nregistr\rii. Practic, dac\ se afl\ `n situa]ia de aten]ionare, liniile sunt 
marcate cu galben (valoarea de aplicare > data sau index citire  >= valoarea de averitzare), iar dac\ este 
atins\ sau dep\[it\ valoarea de aplicare, liniile sunt marcate cu ro[u (valoarea de aplicare <= data sau  
index citire) (Fig.4.).

2 - Utilaje - mentenanţă

Fig.2.

Fig.3



                                                                                                                                                                                 WME   -   Documenta  ţ  ie  

  

Pentru a `nregistra citirea indec[ilor `ntr-o singur\ machet\, f\r\ a intra pe fiecare utilaj `n parte, se poate 
folosi  op]iunea  specific\  Actualizare  bord  utilaje (Alte  module >  Utilaje).  Se  preiau  `ntai  utilajele,  se 
`nregistreaz\ data citirii [i indexul curent la fiecare. Datele aduse `n aceast\ machet\ sunt ediatbile, a[adar, 
dac\  este  cazul,  operatorul  poate  intervni  cu  modific\ri.  ~n  final,  se  apeleaz\  butonul  Actualizare 
nomenclator  utilaje,  efectul  fiind  actualizare  Citirii  de  bord,  pentru  fiecare  din  utilajele  respective  [i 
marcarea corespunz\toare a liniilor `n grafic (Fig.5.).

Pornind de la graficele de interven]ii,  se genereaz\ Comenzi interne de mentenan]\ utilaje.  Generarea 
comenzilor  se  poate  face manual din fi[a utilajului,  pozi]ionat  fiind pe linia din grafic  pentru  care se 
dore[te generarea comenzii (buton Comand\ intern\) sau automat, pentru toate interven]iile planificate 
`ntr-un anumit interval folosind op]iunea Generator comenzi de mentenan]\ utilaje (Alte module >Utilaje). 
Op]iunea “Doar interven]iile far\ comand\” aduce pe comand\ doar interven]iile neefectuate `nc\.

~n generator se poate stabili o alt\ dat\ pentru documentele ce se creeaz\, se poate opta pentru generarea 
pe interven]ii sau pe sec]ii; `n ultimul caz se va crea o singur\ comand\ pentru o sec]ie, cu linii pentru 
fiecare interven]ie, mai mult se poate prelungi graficul pentru interven]ii ultime dac\ se bifeaz\ aceast\ 
op]iune (Fig.6). Aceasta `nseamn\ c\ se va adauga, dac\ nu exist\ deja, linia urmatoare `n grafic, conform 
periodicita]ii stabilit\ la nivel de interven]ie.
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Comanda  generat\  va  avea  pe  fiecare  linie  serviciul  asociat  interven]iei  `n  nomenclator,  interven]ia 
respectiv\ [i  utilajul pentru care s-a lansat acea mentenan]\;  la consum, va fi asociat\ automat re]eta  
specificat\ `n nomenclatorul de interven]ii (Fig.7.).

Dup\  generarea  comenzilor  interne,  fluxul  documentelor  se  desf\[oar\  similar  cu  cel  de  produc]ie:  
raportarea  consumurilor,  prin  Bonuri  de  consum,  raportarea  opera]iilor  efectuate,  prin  Rapoarte  de 
manoper\,  [i  confirmarea  `nchiderii  comenzilor,  prin  Confirmarea  servicii  de  mentenan]\  utilaje  
(echivalentul  Notei  de predare `n produc]ia  clasic\).  Acestea  se pot introduce manual,  f\când leg\tura 
direct\ cu linia de comand\ intern\ aferent\ sau automat folosind  Raportarea realizare mentenan]\ utilaje 
(Alte module > Utilaje) (Fig.8.).

~n aceast\ machet\ se va selecta data raport\rii [i se va apela “Preluare comenzi neprogramate”. ~n acest fel  
se va deschide macheta cu portofoliul comenzilor de mentenan]\ ne`nchise dintre care se vor selecta cele 
pentru care se face raportarea. ~n func]ie de valoarea constantei “Tip implicit manoper\: centralizat pe  
forma]ie/  pe  fiecare  angajat”,  se  permite  sau  nu  selectarea  angaja]ilor.  Pentru  liniile  preluate  se  vor  
completa datele `n grilele din raportare, `n cazul comenzilor de mentenan]\ cantitatea raportat\ fiind 1 (pe 
comanda intern\ nici nu este permis\ modificarea cantit\]ii). Folosind + verde pe tab-urile de “Materiale” 
respectiv “Manoper\” se pot ad\uga consumurile `n plus fa]\ de re]et\. ~n final, cu butoanele specifice se 
vor genera documentele: Bon consum, Raport manoper\ [i Raportare realizare mentenan]\ (Fig.9a).  Pentru 
ultima op]iune trebuie specificat indexul utilajului la repornire precum [i la data start / data stop. Data  
start/stop sunt timpii de sta]ionare ai utilajului, care pot s\ difere de  timpii de manoper\ ai mentenan]ei.  
Indexul se va actualiza automat [i `n tabul “Citire bord” (figura 3).
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Atunci când se lucreaz\ cu “Tip implicit manoper\”= “pe fiecare angajat” (fig9.b), se poate introduce pe 
machet\ manopera mentenorilor executan]i precum [i intervalele `n care ace[tia au efectuat interven]ia. 
Prin ac]ionarea pictogramei de personal se deschide lista mentenorilor asigna]i utilajului, pentru a fi asocia]i  
nivelului opera]iei. Dup\ introducerea mentenorilor [i a timpilor pentru manoper\, cu butonul “Propag\” 
se vor completa intervalele  la nivelul fiec\rei linii de opera]ie / mentenor.

Documentele generate automat apar `n gril\ cu numele specific din dreapta jos a machetei [i de acolo se 
pot [i deschide (Fig.10).

~n cazul mentenan]elor de tip accidental, acestea se vor asocia utilajului `n planul de interven]ii, când apare  
un astfel de caz, iar cu plus verde se adaug\ `n grafic o linie cu data respectiv\. Dup\ salvare, din aceea[i  
machet\ folosind butonul Comand\ intern\, se va genera Comanda de mentenana]\ utilaje (Fig.11). 

Utilaje - mentenanţă - 5

Fig.9a.

Fig.10

Fig.11

Fig.9b.



WME   -   Documenta  ţ  ie                                                                                                                                                                                    
Pentru acest caz, generarea bonului de consum, a raportului de manoper\ precum [i confirmarea serviciilor  
se pot face direct din comand\, folosind op]iunile specifice de pe iconi]a de generare documente sau se 
poate prelua comanda `n Raportarea realizare mentenan]\ (Fig.12).

~n final `nchiderea comenzilor, prin confirmarea servicii mentenan]\, actualizeaz\ graficul de interven]ii cu 
data confirmare [i index de confirmare, ultimul doar dac\ interven]ia este de acest tip [i dac\ acesta se  
completeaz\ la confirmare servicii mentenan]\ unde este [i solicitat. (Fig.13).
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