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1.2.0 Caretaker-bjælken i vedligeholds-modulet 

 
Åben vedligeholds-modulet i menuen til venstre  
   
Øverst i vedligeholdsmodulet hovedvindue er Caretaker-bjælken. Her foretages og aktiveres de 
funktioner, der har betydning i modulet.   
 
Caretaker-bjælken. 

 
 
De enkelte felter:  
 

(1) Lukker modulet Modulet lukkes. 

(2) Nulstiller 
Feltet nulstiller navigatoren, så der startes med tomme felter, f.eks. 
ved en ny søgning.  

(3) Opretter ny post 

Feltet bruges når der skal oprettes en ny aktivitet på en: enhed, et 
terræn, en bygning, et afsnit, et lokale eller en (bygnings)del. 
Ved oprettelse, vælges først i navigatoren på hvilket niveau aktivi-
teten ønskes oprettet. Niveauet for vælges ved at trykke på drop-
down ved det pågældende niveau, og herefter feltet ”Opret ny 
post”. Nu kan indtastes de ønskede oplysninger om aktiviteten. 

(4) Viser data til objekt 

Feltet viser aktiviteter på en given enhed, bygning m.v.  
Først vælges den relevante enhed, bygning eller dele, hvor der øn-
skes vist aktiviteter. Herefter vælges ”Viser data til objekt”, og frem 
kommer de ønskede aktiviteter.  

(5) Åbner find vinduet 
Feltet giver mulighed for at fremsøge specifikke aktiviteter i stam-
data. I vinduet kan vælges, hvor søgningen ønskes udført, og her-
efter vælges hvilke aktiviteter, der skal fremsøges.   

(6) Viser aktivitetsplan 

Ikonet ”Viser aktivitetsplan” er et af de centrale værktøjer i den 
daglige drift. I dette vindue kan der planlægges og styres aktivite-
ter, samtidig med at oversigtsplan og tilhørende økonomi kan ses.   

 
Aktiviteterne kan alle flyttes i planvinduet ved hjælp af drag´n 
drop. Afsluttes med ”Gem” efter ændringer. 

 
Selve vedligeholdsplanen er repræsenteret ved farvekoder. Disse 
har følgende betydning:  

 
• Grøn Angiver det tidspunkt, hvor aktivite-

ten er planlagt til udførelse = Bedste tid.  
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• Gul Viser de år eller måneder hvor det er 
muligt at placere aktivitetens udførelse. Gul 
repræsenterer afstanden mellem Tidligste 
tid og Seneste tid.  

• Rød Viser det område, hvortil det ikke er 
muligt at flytte aktiviteten. Rød repræsen-
terer tiden før tidligste tid og efter seneste 
tid.  

• Blå Viser aktiviteter der er igangværende.  

• Rosa Viser aktiviteter der er hvilende.  

(7) Budget 

Med ”Budget” ikonet kan Caretaker beregne et langtidsbudget, 
samt præsentere dette over en valgt tidshorisont. 
Ved hjælp af ”find” (5) er det muligt at lave en afgrænsning på, 
hvad der ønskes et budget på. 

(8) Åbner projekt vinduet Projektværktøj. 

(9) Journal 
Når aktiviteter afmeldes eller udføres i Caretaker, vil den blive over-
ført til journalen. Det er kun de mest betydende informationer fra 
aktiviteten der bliver ført med over. 

 
 


