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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία καταγράφονται οι απαιτήσεις από ένα πληροφοριακό
σύστημα συντήρησης μιας συγκεκριμένης βαριάς βιομηχανίας της χώρας Το
πληροφοριακό σύστημα συντήρησης έρχεται να υποστηρίξει την οργάνωση
και την διοίκηση της διαδικασίας που παρεμβάλλεται ανάμεσα στο γεγονός
της βλάβης και στο γεγονός της επισκευής. Αρχικά αναλύονται οι
υπάρχουσες διαδικασίες και τα συστήματα πληροφόρησης που
χρησιμοποιούνται, ώστε να επισημανθούν τα προβλήματα. Με βάση τα
συμπεράσματα που προκύπτουν καθορίζονται: (α) τί σύστημα θα αναπτυχθεί,
(β) ποιοι θα το χρησιμοποιούν, (γ)τί θα κάνει (δ) πώς θα το κάνει, (ε) ποιες
οργανωτικές αλλαγές χρειάζονται, (στ) ποιά θα είναι η νέα ροή των
διαδικασιών, (ζ) ποιές θα είναι οι βασικές επικοινωνίες μεταξύ των
τμημάτων, (η) ποιές θα είναι οι βασικές εργασίες των τμημάτων και (θ) ποιές
θα είναι οι βασικές οθόνες του συστήματος.
Abstract
The current project describes the new maintenance information system
requirements of a given heavy duty industry of the country. The maintenance
information system is aimed to support the administration and organization of
all the procedures that relate the event of a malfunction to the event of
repairing. Initially, all the existing procedures and systems that provide
information are analyzed in detail in order the problems to be detected. Based
on the results of the analysis the following issues are specified: (a) what
system is to be developed, (b) who shall use and operate the system, (c) what
shall the system do, (d) how shall the system perform, (e) what kind of
reorganization is necessary, (f) how is the new process flow like, (g) which
are the new communications between the departments (h) which are the
basic jobs of the departments and (i) which shall be the basic input screens
of the system.
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Η εργασία αυτή αφιερώνεται στους γονείς μου
και στην σύζυγό μου Ελένη
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περίληψη (Ελληνικά)
Abstract (English)
Ευχαριστίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

0.1 Η έννοια και ο ρόλος της συντήρησης στην βιομηχανία
0.2 Περιγραφή του συντηρούμενου αντικειμένου
• Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
• Μηχανολογικός εξοπλισμός, υποδομές
• Όργανα
0.3 Περιγραφή της οργάνωσης της συντήρησης
0.4 Περιγραφή των διαδικασιών της συντήρησης
• Ετήσιο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης
• Αιτήσεις εργασίας
• Ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας και απολογισμού
• Κατανομή ωρών εργασίας προσωπικού
• Τεχνικές οδηγίες
• Διαδικασίες εργασίας
• Άδειες εργασίας
• Αίτηση αγοράς
• Εργασίες προβλεπτικής συντήρησης
• Διαδικασίες τμήματος γενικής συντήρησης και κατασκευών
0.5. Περιγραφή των οικονομικών μεγεθών της συντήρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1.1 Μηχανογραφικές εφαρμογές υποστηριζόμενες από κεντρική βάση
δεδομένων.
• Σύστημα διαχείρισης αποθήκης
• Σύστημα παρακολούθησης δαπανών συντήρησης και κατασκευών
• Σύστημα χρέωσης ωρών εργασίας
1.2 Σύστημα παρακολούθησης συντήρησης κινητήρων
1.3 Λογιστικά φύλλα.
• Πρόγραμμα κατανομής δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας
• Διαχείριση μικτονομήσεων καλωδίων
• Διαχείριση των τηλεφωνικών γραμμών
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• Διαχείριση ρυθμίσεων σε διάφορα όργανα προστασίας
• Διαχείριση δεδομένων διακοπτών
• Κατάλογος φακέλλων τμημάτων (περιεχόμενα)
• Κατάλογος σχεδίων
1.4 Χειρογραφικό σύστημα πληροφοριών
• Μηχανικοί κατάλογοι
• Εγχειρίδια λειτουργίας μονάδων
• Σχεδιοθήκη
• Ημερήσιο πρόγραμμα εργασιών και απολογισμού
• Μηνιαία αναφορά εργασιών
• Επιχειρησιακό πρόγραμμα
• Καρτέλλες μηχανών και συσκευών
1.5 Τί είναι σωστό στο υφιστάμενο σύστημα πληροφοριών
• Έγκυρες, ακριβείς πληροφορίες με παραδεκτό κόστος
• Κατάλληλα τμήματα πληροφοριών που χρησιμοποιούνται εύκολα
• Τμήματα πληροφοριών που θα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν
1.6 Τί είναι λάθος στο υφιστάμενο σύστημα πληροφοριών
• Ποιές πληροφορίες είναι ελλείπεις ή καθυστερημένες ή ανακριβείς
• Ποιές πληροφορίες δεν παρέχονται καθόλου
• Ποιά τμήματά του είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

2.1
2.2
2.3
2.4

Υπογράμμιση των υπαρχόντων προβλημάτων
Καθορισμός των νέων λειτουργικών απαιτήσεων
Καθορισμός των απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών
Ανάλυση της αίτησης εργασίας και της συμμετοχής
• Είδη αίτησης εργασίας
• Προτεραιότητα αίτησης εργασίας
• Εξέλιξη αίτησης εργασίας
• Εξέλιξη συμμετοχής
2.5 Απαιτήσεις σε αναφορές
• Αναφορές που σχετίζονται με την Αίτηση Εργασίας (ΑΕ)
• Αναφορές που σχετίζονται με την Συμμετοχή (Σ)
• Αναφορές που σχετίζονται με την παρουσία και την αμοιβή του
προσωπικού
• Αναφορές που σχετίζονται με τον μηνιαίο απολογισμό των εργασιών
• Αναφορές που σχετίζονται με τις συμβάσεις
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2.6 Καταχώρηση εγγράφων (Working Data)
• Αιτήσεις Εργασίας (ΑΕ)
• Συμμετοχές (Σ)
• Ημερήσια Απολογιστικά Δελτία (ΗΑΔ)
• Αίτηση Αγοράς (ΑΑ)
• Τιμολόγια Εργολάβων
• Αδεια Εκτέλεσης Εργασίας
• Κάρτες Διάγνωσης
• Αιτήσεις Επιθεώρησης (ΑΕΠ)
• Συμβάσεις (Σ)
2.7 Καθορισμός των απαιτουμένων δεδομένων
• Προσδιορισμός βασικών οντοτήτων συστήματος (entities)
• Προσδιορισμός βασικών δεδομένων οντοτήτων (atributes)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

3.1 Υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος συντήρησης
3.2 Βασικές εργασίες τμημάτων
3.3 Κυριώτερες οθόνες συστήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

0.1

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ένας από τους πιό σημαντικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας μιας
βιομηχανικής επιχείρησης είναι η αύξηση της παραγωγικότητας με
ταυτόχρονη μείωση του κόστους.
Στην βαριά βιομηχανία, που είναι συνεχούς εικοσιτετράωρης λειτουργίας, η
απαίτηση αυτή σημαίνει διατήρηση των υψηλοτέρων δυνατών επιπέδων
διαθεσιμότητας, αποδοτικότητας,
ασφάλειας και αξιοπιστίας του
εξοπλισμού. Τους στόχους αυτούς υπηρετούν η λειτουργία της συντήρησης
και η λειτουργία της παραγωγής.
Ως βιομηχανική συντήρηση ορίζεται το σύνολο των ενεργειών που
κατατείνουν
στην
διατήρηση
των
επιπέδων
διαθεσιμότητας,
αποδοτικότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας του εξοπλισμού σύμφωνα με τις
προδιαγραφές των κατασκευαστών, με γνώμωνα τις αρχές της τεχνικής και
της οικονομίας. Όμως, λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνικής
(τεχνολογία, όπως την λέμε σήμερα)
αλλά και του οικονομικού
περιβάλλοντος, η έννοια της συντήρησης διευρύνεται και περιλαμβάνει τις
βελτιώσεις και τις ανακαινίσεις του εξοπλισμού. Με αυτό το διευρυμένο
περιεχόμενο θα χρησιμοποιείται στο εξής η έννοια της συντήρησης.
Εξετάζοντας την συντήρηση ως διαδικασία (σχήμα 1) παρατηρούμε ότι
περεμβάλλεται ανάμεσα στο γεγονός της βλάβης και στο γεγονός της
επισκευής.

ΒΛΑΒΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Σχήμα 1: Η συντήρηση ως διαδικασία
Ο οργανωτικός δρόμος για την μετάβαση από την βλάβη στην επισκευή δεν
είναι ένας και μοναδικός και αυτό παριστάνεται στο σχήμα 1 με το σκούρο
χρώμα στο πλαίσιο της συντήρησης. Στην συντήρηση προσαρτώνται
υποχρεωτικά πληροφορίες τεχνικού, οικονομικού, και οργανωτικού
8
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χαρακτήρα, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή της τόσο από τεχνική όσο
και από, γενικότερα, επιχειρηματική άποψη. Σημαντικότερες πληροφορίες
είναι ο χρόνος εργασίας, η δαπάνη και οι ποσότητες των υλικών σε
συνδιασμό με την κατανομή τους στον χρόνο και στο προσωπικό.
Θεωρώντας την συντήρηση από πλευράς τεχνικής μεθοδολογίας
διακρίνουμε τις εξής τρεις περιπτώσεις: την διορθωτική συντήρηση, την
προληπτική συντήρηση και την προβλεπτική συντήρηση.
Στην διορθωτική συντήρηση ο εξοπλισμός αφήνεται να λειτουργεί μέχρι την
εμφάνιση βλάβης ή την παραγωγή προϊόντων κακής ποιότητας.
Στην προληπτική συντήρηση γίνεται προγραμματισμένος περιοδικός
έλεγχος του εξοπλισμού. Κάθε σημαντικός εξοπλισμός σταματά και
επιθεωρείται επισταμένως μετά από συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας ή
χρονικό διάστημα. Κάθε φθαρμένο εξάρτημα αντικαθίσταται και ο
εξοπλισμός παραδίδεται σε λειτουργία.
Στην προβλεπτική συντήρηση γίνεται χρήση συστημάτων μέτρησης και
ελέγχου που επιτρέπουν την διάγνωση της κατάστασης του εξοπλισμού ενώ
βρίσκεται σε λειτουργία. Στόχος είναι η πρόγνωση του χρόνου επισκευής ή
συντήρησης πριν από την εμφάνιση σοβαρών βλαβών ή προβλημάτων.
Η συντήρηση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα κόστους των βαρέων
βιομηχανικών μονάδων, που μπορεί να ανέλθει έως το 40% του συνολικού
κόστους του παραγόμενου προϊόντος. Αυτό αναδεικνύει την συντήρηση ως
βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας της βιομηχανικής επιχείρησης και
υπογραμμίζει την σημασία της μελέτης και εφαρμογής ενός ορθολογικού
προγράμματος συντήρησης που θα έχει το μικρότερο δυνατό κόστος.
0.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το συντηρούμενο αντικείμενο, θεωρούμενο από λειτουργικής και
παραγωγικής σκοπιάς, περιλαμβάνει επτά μονάδες παραγωγής, μία μονάδα
βοηθητικών παροχών, μονάδες αποθήκευσης και συσκευασίας, μονάδα
καθαρισμού και τέλος μονάδες φόρτωσης και εκφόρτωσης σε χερσαία και
θαλάσσια μέσα.
*

Θεωρούμενο ανάλογα με το είδος του, καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, δομικών έργων και υποδομών, ως εξής:
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Ηλεκτοολογικ(κ εΕοπλισιιός
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Καλώδια
Διακόπτες
Μετασχη ματιστές
Κινητήρες
Οργανα, μέτρησης, καταγραφής και ελέγχου
Ηλεκτρονόμοι προστασίας
Γειώσεις
Αλεξικεύραυνα
Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
Συστήματα αδιάλειπτης παροχής τροφοδοσίας
Τηλεφωνικά κέντρα
Ηλεκρικές αντιστάσεις
Μπαταρίες
Φωτισμός
Ηλεκτρικοί πίνακες
Καθοδική προστασία
Ηλεκτρονικά ισχύος (ρυθμιστές στροφών, ανορθωτές, εκκινητές κλπ)

ΜπΥανολοτικόο ε£οπλισιιό<:. υποδοιιές
•
Ανλίες
•
Φούρνοι
•
Συμπιεστές
•
Ανεμιστήρες
•
Δεξαμενές
•
Σωλήνες, σωληνώσεις
•
Στρόβιλοι
•
Πύργοι διεργασιών
•
Δικλείδες ελέγχου και ασφαλείας
•
Λέβητες
•
Γεννήτριες αδρανούς αερίου
•
Μεταλλικά ικριώματα
•
Αντιδραστήρες
•
Μονώσεις
•
Πύργοι ψύξεως
Κτίρια,
δρόμοι,
αποχετεύσεις
και
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Αυτοιιατισαοι
•
•
•
•
•
•
•
•

Κατανεμημένο σύστημα ελέγχου
Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές
Όργανα μέτρησης
Αισθητήρες
Μετατροπείς
Ελεγκτές, συγκριτές
Ασύρματες τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτρονικά κυκλώματα για ποικίλες χρήσεις

0.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η οργάνωση της συντήρησης, που (ραίνεται στο σχήμα 2, στηρίζεται στην
διαίρεση του αντικειμένου της με βάση:
a) το είδος του εξοπλισμού
b) το μέγεθος του οικονομικού αντικειμένου
c) την γεωγραφική κατανομή του εξοπλισμού
Στις βαριές βιομηχανίες συνεχούς λειτουργίας γίνονται περιοδικές γενικές
συντηρήσεις του παραγωγικού εξοπλισμού, ώστε να μηδενίζονται τα
απρόοπτα σταματήματα που αυξάνουν κατακόρυφα το κόστος και
υποβαθμίζουν την ποιότητα των προϊόντων. Η εργασία αυτή είναι
προγραμματιζόμενη, έχει μεγάλη σπουδαιότητα, περικλείει μεγάλο όγκο
εργασιών, απαιτεί τεχνογνωσία και πρέπει να έιναι όσο το δυνατόν πιό
σύντομη. Τα στοιχεία αυτά εντάσσουν αυτομάτως την γενική συντήρηση
στις μεγάλου οικονομικού αντικειμένου εργασίες συντήρησης.
Επίσης, από διαδικαστική και λογιστική άποψη το αντικείμενο της
συντήρησης περιλαμβάνει συνδυασμό των παρακάτω δαπανών:
d) δαπάνες εργατικών
e) δαπάνες εργολάβου και
f) δαπάνες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ή υλικών
Οι δαπάνες εργασίας και εργολάβων εντάσσονται σε ξεχωριστούς
λογαριασμούς εξόδων, ενώ οι δαπάνες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού σε
ομώνυμο λογαριασμό και έχουν διαφορετική μεταχείριση λόγω φορολογίας,
αποσβέσεων κλπ.

11

Σχήμα 2: Οργανόγραμμα Συντήρησης
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Στην εξεταζόμενη βιομηχανία το έργο της συντήρησης κατανέμεται σε τρεις
μεγάλες κατηγορίες με βάση τα τρία πρώτα πιό πάνω κριτήρια (a b και c).
Έτσι, υπάρχει από ένα τμήμα συντήρησης ηλεκτρολογικών και
αυτοματισμών, δύο τμήματα μηχανολογικής συντήρησης, προσδιορισμένα
χωροταξικά, και ένα τμήμα για τις μεγάλου οικονομικού αντικειμένου
συντηρήσεις, το τμήμα γενικής συντήρησης.
Σημειώνουμε ότι από την γενική συντήρηση καλύπτονται και οι μείζονες
βελτιώσεις, ανακαινίσεις και επεκτάσεις του εξοπλισμού, συνήθως με αξία
αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων δραχμών. Τέτοιας έκτασης εργασίες είναι
συνήθως προγραμματιζόμενες.
Το τμήματα συντήρησης κατά είδος εξοπλισμού οργανώνονται στην
συνέχεια σε αυτοτελή συνεργεία με βάση την γεωγραφική κατανομή του
εξοπλισμού (c).
0.4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι διαδικασίες συντήρησης που ακολουθούνται περιγράφονται υπό την
μορφή του διαγράμματος ροής 1 Οπως φαίνεται στο διάγραμμα ο πυρήνας
των διαδικασιών της συντήρησης βρίσκεται στο ημερήσιο πρόγραμμα
εργασίας, την σύνταξη του οποίου επιμελείται ο προϊστάμενος του κάθε
συνεργείου συντήρησης. Το ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει
όλες τις εντολές εργασίας της αντίστοιχης ημέρας. Οι εργασίες που
περιλαμβάνονται σ’αυτό προέρχονται από τις αιτήσεις εργασίας (γραπτές ή
προφορικές), τα βιβλία εργασιών των μονάδων, το ετήσιο πρόγραμμα
προληπτικής συντήρησης και το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Για την ένταξη των εργασιών στο ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας πρέπει να
γίνουν οι συσχετίσεις με: (α) τις προμήθειες (υλικών ή υπηρεσιών), (β) την
αποθήκη ανταλλακτικών, (γ) το λογιστήριο και (δ) το διατιθέμενο
προσωπικό συντήρησης.
Οι εργασίες εκτελούνται με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες εργασίας, τις
τεχνικές οδηγίες, τα εγχειρίδια συντήρησης του εξοπλισμού, τα εγχειρίδια
λειτουργίας των μονάδων και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το
ιστορικό της συντήρησης του εξοπλισμού .
Τέλος, για την σύνταξη του ημερήσιου προγράμματος εργασίας θα πρέπει να
γίνει αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και να κατανεμηθούν οι έργασίες στο
προσωπικό, στον χρόνο εργασίας και να γίνει προέγκριση των
προβλεπομένων υπερβάσεων.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πρόγραμμα
Προληπτικής
Συντήρησης

Βλάβες
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

D

Αίτηση
Εργασίας
Προφορική
ή γραπτή

0

Πρόβλευη βλαβών
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρόληυη βλαβών

I ΙΑίτηση
Εργασίας
Προφορική
ή γραπτή

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αίτηση
Εργασίας
Προφορική
ή γραπτή ή
βιβλίο μουάδος

Πρόληυη βλαβών

Αίτηση Εργασίας
Προφορική ή γραπτή

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ιαμορφωση υποεργασιω
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ
εντός συνεργείου και
«---------- >
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
προφορική συνεννόηση για
συμμετοχή άλλου συνεργείου.
Αξιολόγηση προτεραιοτήτων,
κατανομή του προσωπικού,
■·' Απαιτείται
κατανομή στον διαθέσιμο
επιθεώρηση;
χρόνο, προέγκριση
υπερωριών

0

Εγκριση
επένδυσης
Δελτίο
ολοκλήρωσης
έργου

Q

/Ανάθεση σε''
επιβλέποντα
μηχανικό.
Τεχνική
προδιαγραφή

Εξασφάλιση
ανταλλακτικών

Αίτηση

επιθεώρησης
Συνήθως
προφορική

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Απαιτούνται
νταλλακπκά;

Σύνταξη του Ημερήσιου
Προγράμματος Εγασίας του
συνεργείου

Μηνιαία δελτία
εργασιών

0

J

Ανοιγμα χρέωσης σε κέντρο κόστους

J

Αίτηση αγοράς

Εκτέλεση των
εργασιών

j Έγκριση επένδυσης
ΑΠΟΘΗΚΗ ή
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Εισαγωγή σε κεντρικό
Μηχανογραφικό σύστημα
για λογιστική χρήση

□

= ΕΝΤΥΠΑ

Έκδοση Ημερήσιου
Απολογιστικού Δελτίου από τον
προϊστάμενο του συνεργείου

0

G

Κατανομή
Ωρών
Εργασίας
Προσωπικού

Διάγραμμα ροής 1: Ισχύουσα ροή αίτησης εργασίας συνεργείου
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Ακολούθως παρουσιάζονται οι βασικότερες διαδικασίες και αναφορές της
συντήρησης.
Ετήσιο πρόνοαιπια ποοληπτικτκ συντήουσικ
Οι προϊστάμενοι των συνεργείων συντήρησης των τμημάτων έχουν συντάξει
ένα ετήσιο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης υπό μορφή πίνακα,
ενδεικτικό απόσπασμα του οποίου φαίνεται στην συνέχεια. Οι γραμμές του
πίνακα αντιστοιχούν στην ενέργεια συντήρησης που πρέπει να γίνει, ενώ οι
στήλες αντιστοιχούν στους μήνες του έτους. Επιπλέον, υπάρχει μία στήλη
για τις ημερήσιες εργασίες και μία στήλη για ειδικές περιπτώσεις και
παρατηρήσεις. Για την σήμανση μιάς ενέργειας συντήρησης σε
συγκεκριμένο μήνα γράφεται η ένδειξη X στο σημείο τομής της αντίστοιχης
γραμμής-στήλης, δηλαδή στο κελί. Το κάθε κελί του πίνακα δέχεται έως
τέσσερα σημεία X από αριστερά προς τα δεξιά ώστε να υποδηλώνεται η
εβδομάδα του μήνα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επισημαίνονται και οι
εβδομαδιαίες εργασίες συντήρησης.
Πίνακας Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας (απόσπασμα)
ΚΑΘΕ
ΦΕΒ
ΜΑΡΤ
αα ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΙΑΝ
ΜΕΡΑ
1
X
Οπτικός έλεγχος
2
3
4

κεντρικού διακόπτη
Έλεγχος στάθμης λαδιού κεν.
διακόπτη
Έλεγχος συμπιεστή κεν. διακόπτη
Έλεγχος κεντρικών αποζευκτών

X

X
X

X
X
X

Αιτήσεκ; εργασίας
Τα τμήματα παραγωγής και γενικά τα τμήματα χρηστών υποβάλλουν
αιτήσεις εργασίας με τις οποίες αντιμετωπίζονται οι ανάγκες διορθωτικής
συντήρησης. Στις αιτήσεις εργασίας αναγράφονται:
• ο εξοπλισμός που χρειάζεται συντήρηση με χρήση της κωδικής
ονοματολογίας που του έχει δοθεί (tag number).
• περιγραφή του προβλήματος ή της εργασίας.
• ο βαθμός προτεραιότητας που ζητείται να δοθεί
• το κέντρο κόστους στο οποίο θα χρεωθεί η δαπάνη
• την ημέρα διάθεσης του εξοπλισμού για συντήρηση
Πολλές φορές, όμως, οι αιτήσεις υποβάλλονται προφορικά. Στην συνέχεια
φαίνεται
απόσπασμα
του
εντύπου
της
αίτησης
εργασίας.
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ΑΙΤΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ημερ\νία
αίτησης:

ΑΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ημερ/νία
διάθεσης
εξοπλισμού:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΡΕΩΣΗ

Εκτέλεση
Εταιρία: Q
Εργολάβο: □ Ο Αϊτών:
εργασίας από:___________________________________________
Υλικά
Εργολαβία
Εργασία
Κόστος:

ΠΡΟΤΕΡΑΙ
- ΟΤΗΤΑ

Σύνολο

Ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας και απολογισμού
Ο προϊστάμενος του κάθε συνεργείου συντήρησης συντάσσει στο τέλος κάθε
ημέρας το ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας της επομένης, λαμβάνοντας
υπόψη το ετήσιο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, τις αιτήσεις
εργασίας, που του έχουν υποβληθεί γραπτά ή προφορικά, καθώς και τις
αιτήσεις εργασίας που υπάρχουν καταγεγραμμένες στα βιβλία εργασιών των
μονάδων από το προσωπικό της παραγωγής.
Το ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας, που φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί,
έχει την μορφή πίνακα που οι γραμμές του αντιστοιχούν σε εργασίες και οι
στήλες του ονομαστικά στο προσωπικό συντήρησης, ώστε να γίνεται η
κατανομή των εργασιών στο προσωπικό.
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Ο πίνακας επίσης διαθέτει μια πολύ σημαντική στήλη που ονομάζεται
“αριθμός εργασίας” και ο οποίος αντιστοιχεί στον λογιστικό λογαριασμό
που θα χρεωθεί το κόστος της εργασίας. Σημειώνεται ότι οι αριθμοί
εργασίας σχετίζονται με κάποιο κέντρο κόστους. Ουδεμία εργασία
εκτελείται εάν δεν υπάρχει γι’ αυτήν αριθμός εργασίας ή κέντρο κόστους.
Υπάρχουν ακόμη δύο στήλες με
τίτλο “προέλευση εργασίας“ και
“αιτιολόγηση-παρατηρήσεις-απολογισμός”. Η στήλη του “απολογισμού”
συμπληρώνεται την επομένη ημέρα και καταγράφονται οι εργασίες που
πράγματι υλοποιήθηκαν βάσει του προγράμματος καθώς και εκείνες που
προέκυψαν και υλοποιήθηκαν εκτάκτως στην διάρκεια της ημέρας.
Τέλος στον πίνακα υπάρχουν γραμμές για την καταγραφή των απουσιών
κάθε κατηγορίας και γραμμές καταγραφής της υπερεργασίας και υπερωρίας
της προηγούμενης ημέρας
Γίνεται φανερό ότι το “προγράμμα εργασίας και απολογισμού” είναι ένα
πολύ χρήσιμο εργαλείο που στοχεύει στο να βελτιστοποιήσει την
εξυπηρέτηση των εργασιών, να αυξήσει την παραγωγικότητα του
προσωπικού, να βελτιώσει την κατανομή των εργασιών, να παρακολουθήσει
κοστολογικά τις εργασίες και να αποτελέσει πηγή πληροφοριών για την
καλύτερη οργάνωση, ελέγχου και προγραμματισμό των εργασιών στο
μέλλον.
Κατανοιιύ ωρών εργασίας προσωπικού
Κάθε ημέρα και για κάθε συνεργείο συντάσσεται το δελτίο κατανομής των
ωρών εργασίας του προσωπικού, που φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί, με
σκοπό την κοστολογική και διοικητική παρακολούθηση των εργατωρών. Τα
στοιχεία από τα δελτία αυτά εισάγονται και σε μηχανογραφικό σύστημα.
Τε/νικές οδηγίες
Οι τεχνικές οδηγίες είναι έγγραφοι κανόνες που πρέπει να τηρούνται
κατ’ελάχιστον από το προσωπικό συντήρησης κατά την εκτέλεση των
εργασιών συντήρησης.
Διαδικασίες εργασίας
Είναι έγγραφοι κανόνες ενεργειών με σκοπό να τυποποιήσουν και
διευκολύνουν την συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων τμημάτων και τον
χειρισμό καταστάσεων.
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Άδειες εργασίας
Είναι άδειες για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών σε συγκεκριμένο
χώρο και χρόνο και από συγκεκριμένο προσωπικό. Η συντήρηση εκδίδει
άδειες για τους χώρους και τις εργασίες ευθύνης της (πχ άδειες εκσκαφής)
και επίσης ζητά άδειες από τα τμήματα της παραγωγής για την εκτέλεση των
εργασιών της. Ουδεμία εργασία εκτελείται στον παραγωγικό εξοπλισμό
χωρίς γραπτή άδεια.
Αίτηση αγοράς
Η αίτηση αγοράς απευθύνεται στο τμήμα προμηθειών που είναι αρμόδιο για
την αγορά υλικών ή υπηρεσιών από τρίτους κάθε φορά που κάτι τέτοιο είναι
αναγκαίο.
Εργασίες προβλεπτικής συντήρησή
Οι εργασίες αυτές προκύπτουν πρωτίστους ως αποτέλεσμα των ενεργειών του
τμήματος επιθεώρησης εξοπλισμού. Δευτερευόντως προκύπτουν και από
ενέργειας των τμημάτων υγιεινής - ασφάλειας και συντήρησης.
Διαδικασίες τιιήιιατος γενικής συντήρησης και κατασκευών
Οι διαδικασίες του τμήματος αυτού είναι σε γενικές γραμμές όμοιες με των
υπολοίπων τμημάτων με την διαορορά ότι:
• εκτελεί τις εργασίες μέσω τρίτων, δηλαδή των εργολάβων
• οι εργασίες του είναι μεγάλου προϋπολογισμού και προγραμματισμένες
• εκτελεί και συντονίζει τις εργασίες της γενικής συντήρησης

0.5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Για την συντήρηση δαπανώνται ετησίους περίπου δύο
δραχμές περιλαμβανομένου του κόστους εργασίας. Στο
περιλαμβάνονται οι βελτιώσεις - επεκτάσεις και φυσικά οι
Το μέγεθος αυτό φανερώνει την σημασία που έχει η
παρακολούθηση της ροής των εργασιών συντήρησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το έργο της συντήρησης υποστηρίζεται από ένα σύστημα πληροφοριών που
είτε τηρείται σε χειρογραφική μορφή, είτε σε ηλεκρονική. Ακολούθως
περιγράφονται τα κυριώτερα μέσα αποθήκευσης και διαχείρισης
πληροφοριών συντήρησης.
1.1

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΣΊΉΡΙΖΟΜΕΝΕΣ

ΑΠΟ

Τα τρία συστήματα που περιγράφονται στην συνέχεια υλοποιούνται από
σχεσιακή βάση δεδομένων σε περιβάλλον δικτύου και εντάσσονται στο
πλαίσιο μιάς ευρύτερης κεντρικής εφαρμογής επιχειρησιακής εμβέλειας. Οι
επιμέρους χρήστες τις βλέπουν ως ανεξάρτητες. Τα συστήματα είναι
φτιαγμένα για να καλύπτουν κυρίως λογιστικές ανάγκες.
Σύστηιια διαγείοισικ αποθήκης
Το σύστημα αυτό είναι πλήρως μηχανογραφικό και διαχειρίζεται τα υλικά
της αποθήκης, η οποία διαθέτει δεκατέσσερις χιλιάδες τεμάχια με αξία δύο
περίπου δισεκατομμύρια δραχμές.. Υποστηρίζει αναζητήσεις με πληθώρα
λογιστικών, οικονομικών, τεχνικών, χωροταξικών και άλλων κριτηρίων.
Διαθέτει, επίσης, ειδικές εφαρμογές μεγάλης προστιθέμενης αξίας , όπως
είναι ο εντοπισμός των υλικών βραδείας κυκλοφορίας και η ανάλυση των
στοιχείων κυκλοφορίας για τον αυτόματο καθορισμό της μέγιστης και
ελάχιστης ποσότητας ανταλλακτικών και της ποσότητας αναπαραγγελίας,
βάσει προσδιοριζόμενων στοιχείων. Τέλος, ειδοποιεί και εκδίδει αυτόματα
τις εντολές προμηθειών μόλις ξεπεραστεί το όριο αναπαραγγελίας.
Σύστηιια παρακολούθησης δαπανών συντύρυσικ
Το σύστημα αυτό είναι πλήρως μηχανογραφικό και διαχειρίζεται τις
πληροφορίες που έχουν σχέση με όλες τις δαπάνες της συντήρησης που
εκτελούνται με την μορφή έργου, δηλαδή που εντάσσονται στον
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. Οι δαπάνες αναλύονται σε εργασία-υλικάεργολαβία και κατανέμονται χρονικά και ποσοστιαία σε σχέση με τον
προϋπολογισμό, τον υπεύθυνο του έργου, την μονάδα κλπ.
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Σύστηιια γοέωσικ ωοών εργασίας
Το σύστημα αυτό είναι πλήρως μηχανογραφικό και σε αυτό καταχωρούνται
οι ώρες εργασίας του προσωπικού συντήρησης, όπως προκύπτουν από τα
ημερήσια προγράμματα εργασίας και τις εντολές εργασίας. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο ενημερώνεται η μισθοδοσία του προσωπικού (υπερεργασία κλπ) και
το σύστημα παρακολούθησης δαπανών.
1.2

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Τα τεχνικά στοιχεία των κινητήρων, η χωροθέτησή τους και οι εργασίες
συντήρησης που γίνονται σε αυτούς, τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω
εφαρμογής σε σχεσιακή βάση δεδομένων ACCESS, που υφίσταται
ανεξάρτητα από άλλη εφαρμογή. Υποστηρίζεται ποικιλία αναζητήσεων στα
καταγεγραμμένα στοιχεία. Στο σκέλος των εργασιών συντήρησης που έγιναν
πρίν από την χρονολογία ανάπτυξής του περιλαμβάνει μόνο όσες κρίθηκαν
μείζονος σημασίας. Το παλιό χειρογραφικό σύστημα έχει τεθεί στο αρχείο.
Η εφαρμογή καλύπτει τις μισές μονάδες και σταδιακά επεκτείνεται για να
καλύψει και τις υπόλοιπες.
1.3

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Οι εφαρμογές αυτές είναι τοπικής εμβέλειας, ανεξάρτητες μεταξύ τους και
υλοποιούνται μέσω EXCEL και κατά περίπτωση σε συνδιασμό με VISUAL
BASIC. Οι εφαρμογές αυτές είναι:
Πρόγραιπια κατανοιιικ δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας
Το πρόγραμμα κατανέμει την δαπάνη της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ
είκοσι περίπου κέντρων κόστους. Δίνει επίσης πληροφορίες στατιστικής
φύσεως. Η σημασία του είναι μεγάλη γιατί η δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας
αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό περίπου του συνολικού κόστους των
προϊόντων.
Αιαγείριση ιιικτονοαήσεων καλωδίων
Γίνεται η διαχείριση των καλωδιώσεων και των συνδέσεών τους
Αιαγείριση των τηλεφωνικών γοαιιιιών
Γίνεται η διαχείριση των γραμμών πόλεως και των τηλεφωνικών συσκευών,
σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν παραχωρηθεί.
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Αιανείρισϋ ρυθμίσεων σε διάφορα όργανα προστασίας
Γίνεται διαχείριση των ρυθμίσεων των παραμέτρων λειτουργίας των πολλών
οργάνων προστασίας που υπάρχουν.
Αιαγείριση δεδοιιένων διακοπτών
Γίνεται διαχείριση των χαρακτηριστικών και των ρυθμίσεων
παραμέτρων λειτουργίας των πολλών διακοπτών που υπάρχουν.

των

Κατάλογος Φακέλλων τιιηιιάτων (περιενόιιεναΐ
Γίνεται καταγραφή των περιεχομένων των φακέλλων του αρχείου του
κάθε τμήματος. Τα τμήματα διαθέτουν κωδικοποιημένους φακέλλους για
την αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εγγράφων, διαγωνισμών,
προδιαγραφών, πληροφοριών, κλπ. Η ενημέρωση του καταλόγου των
κωδικοποιημένων φακέλλων (περιεχόμενα) γίνεται ηλεκτρονικά.
Κατάλογος σγεδίων
Γίνεται καταγραφή και ταξινόμηση των σχεδίων των μονάδων του
βιομηχανικού συγκροτήματος.

1.4

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μηγανικοί κατάλογοι
Οι μηχανικοί κατάλογοι είναι εκτεταμένοι τόμοι με αναλυτικές τεχνικές
πληροφορίες για κάθε σημαντικό έργο. Συνιστούν την πλήρη τεκμηρίωση
του έργου από πλευράς σχεδιασμού, λειτουργίας, συντήρησης, τεχνικών
χαρακτηριστικών, σχεδίων, τεχνικών υπολογισμών και ανταλλακτικών του
έργου.
Εγγειρίδια λειτουργίας αρνάδων
Τα εγχειρίδια λειτουργίας των μονάδων περιγράφουν με αναλυτικό τρόπο
την φιλοσοφία λειτουργίας τους, τα συστήματα που τις συνιστούν και την
μεταξύ τους διασύνδεση, τις διαδικασίες χειρισμού και συντήρησης και
τέλος προτείνουν τα βασικά έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται για την
καταγραφή της λειτουργίας και της συντήρησης.
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Σγεδιοθήκη
Υπάρχει κεντρική σχεδιοθήκη στην οποία καταχωρούναι και αριθμούνται με
πρότυπο, συστηματικό και καθολικό τρόπο όλα τα σχέδια από όλα τα έργα
όλων των μονάδων. Στις κατά τόπους μονάδες υπάρχουν αντίγραφα των
σχεδίων που τις ενδιαφέρουν.
Τα τελευταία χρόνια όλα τα παλιά σχέδια μετατρέπονται σε ηλεκτρονική
μορφή και αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά. Πάντως, η διαδικασία της
ηλεκτρονικής μεταφοράς των σχεδίων θεωρείται εύκολο να υλοποιηθεί.
Επίσης, όλα τα νέα έργα, που εκτελέστηκαν τα τελευταία χρόνια, έχουν
σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή.
Ηιιερύσιο ποόΎοαααα εργασιών και απολονισιιού
Είναι το αρχείο των δελτίων με τα ημερήσια προγράμματα εργασιών και
απολογισμού, που εξηγήθηκαν στην παράγραφο “1.4. περιγραφή των
διαδικασιών συντήρησης”. Αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών και
μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο στο μέλλον.
Μιινιαία αναωοοά εργασιών
Η αναφορά αυτή περιλαμβάνει αθροιστικά τις εκτελεσθείσες εργασίες ανά
κατηγορία. Δίνει την συνολική εικόνα δραστηριοτήτων των τμημάτων.
ΕπίΥείρησιακό πρόνοαιηια
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές εργασίες
συντήρησης που έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν εντός του έτους από
κάθε τμήμα. Είναι οι εργασίες που είναι δυνατόν να υλοποιηθούν με το
προσωπικό και τους πόρους που έχουν διατεθεί από την επιχείρηση.
Εννοείται πως στο πρόγραμμα αυτό δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες
ρουτίνας, που πρέπει να γίνουν ούτως ή άλλως, και φυσικά οι έκτακτες
εργασίες.
Καοτέλλες ιιτίΥανών και συσκευών
Όλα τα μηχανήματα καθώς και οι σημαντικές συσκευές διαθέτουν την δική
τους καρτέλλα συντήρησης όπου καταγράφεται το ιστορικό των επεμβάσεων
επ’ αυτών.
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1.5

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το σύνολο του υφισταμένου -και μόνο- συστήματος πληροφοριών κατ’
αρχήν κρίνεται ικανοποιητικό από πλευράς περιεχομένου και αυτό γιατί σε
γενικές γραμμές διαθέτει:
•
•
•
•

λογική δομή
πληρότητα
ευχρηστία
παρακολουθεί και συμπληρώνει
συντήρησης (παράγραφος 0.4)

τις

ισχύουσες

διαδικασίες

και επιπλέον ικανοποιεί:
•
•
•
•
•

ανάγκες τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης
κοστολογικές ανάγκες
ανάγκες πληροφόρησης σε θέματα υπερωριών
ανάγκες διαχείρισης αποθήκης
ανάγκες συνέχειας στην ενημέρωση του τεχνικού προσωπικού

Από πλευράς μορφής, όμως, μόνο εκείνες που είναι μηχανογραφημένες
κρίνονται ικανοποιητικές.
Οι έγκυρες και ακριΒεύ: πληροωορίε£ που έγουν παραδεκτό κόστος
Το σύνολο των υφισταμένων -και μόνο- πληροφοριών συντήρησης
θεωρούνται ικανοποιητικά ακριβείς και έγκυρες με παραδεκτό κόστος
τήρησης.
Ιδιαίτερα εκείνες που τηρούνται αποκλειστικά μηχανογραφικά θεωρείται ότι
έχουν την καλύτερη δυνατή ακρίβεια και εγκυρότητα ενώ και το κόστος
τους είναι μικρό.
Τα προβλήματα ακρίβειας και εγκυρότητας, που υπάρχουν, αφορούν τα
χειρογραφικά συστήματα και έχουν να κάνουν κυρίως με τις τροποποιήσεις
που γίνονται στον εξοπλισμό κατά την διάρκεια της λειτουργίας του και για
τις οποίες, συχνά, παραμελείται η ενημέρωση των σχετικών συστημάτων
πληροφοριών.
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Κατάλληλα ταήιιατα πληροφοριών που γρησιιιοποιούνται εύκολα
Λόγω της φύσης τους, της δομής τους και της χρήσης τους, τις μεγαλύτερες
πιθανότητες για να χρησιμοποιηθούν συγκεντρώνουν το σύστημα
παροκολούθησης συντήρησης κινητήρων (παράγραφος 1.2) και τα λογιστικά
φύλλα (παράγραφος 1.3), δηλαδή:
•
•
•
•
•
•
•
•

Σύστημα παρακολούθησης κινητήρων
Πρόγραμμα κατανομής δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας
Διαχείριση μικτονομήσεων καλωδίων
Διαχείριση των τηλεφωνικών γραμμών
Διαχείριση ρυθμίσεων σε διάφορα όργανα προστασίας
Διαχείριση δεδομένων διακοπτών
Κατάλογος φακέλλων τμημάτων (περιεχόμενα)
Κατάλογος σχεδίων

Τιιήιιατα πληροφοριών που θα πρέπει να παοαιιείνουν ως έγουν
Το νέο πληροφοριακό σύστημα συντήρησης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει
στην μορφή που βρίσκονται σήμερα τις μηχανογραφικές εφαρμογές που
υποστηρίζονται
από
βάση
δεδομένων
επιχειρησιακής
εμβέλειας
(παράγραφος 1.1), δηλαδή:
•
•
•

Σύστημα διαχείρισης αποθήκης
Σύστημα παρακολούθησης δαπανών συντήρησης
Σύστημα χρέωσης ωρών εργασίας

Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί η διασύνδεση του νέου συστήματος με
το σύστημα αυτό.
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1.6

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το υφιστάμενο σύστημα κρίνεται ιδιαίτερα ανεπαρκές τόσο από
πλευράς μορφής όσο και από πλευράς τρόπου υποστήριξης του έργου
της συντήρησης
γιατί δεν μηχανογραφεί τις διαδικασίες της
συντήρησης, δεν διατρέχει την επιχείρηση οριζόντια και κάθετα και έχει
μηδενική δυνατότητα να υποστηρίξει εφαρμογές προστιθέμενης αξίας.
Ιδιαίτερα παρουσιάζει τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•
•

Δεν μηχανογραφεί την διαχείριση των εντολών εργασίας.
Δεν μηχανογραφεί την διαχείριση του εξοπλισμού.
Δεν μηχανογραφεί την διαχείριση του προσωπικού.
Δεν μηχανογραφεί τις αναφορές και την διακίνηση των παραστατικών.
Δεν μηχανογραφεί την διαχείριση των αγορών.
Δεν αυτοματοποιεί την ροή της εργασίας.
Δεν διασυνδέει αυτόματα την συντήρηση με τις άλλες υπηρεσίες της
επιχείρησης (επιθεώρηση, αποθήκη, προμήθειες, λογιστήριο).
• Δεν παρέχει έγκαιρα πολλές από τις πληροφορίες συντήρησης.
• Δεν είναι διαφανές στην ιεραρχία.
• Η μηχανογράφηση της αποθήκης, των δαπανών συντήρησης και των
ωρών εργασίας είναι προσανατολισμένη στην κάλυψη λογιστικών
αναγκών.

Επίσης και από πλευράς περιεχομένου δεν έχει την πληρότητα που θα
μπορούσε να υπάρχει με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες.
Ποιέ€ πληροφορίες είναι ελλείπεις ή καθυστερτιιιένες ή ανακριβείς
• Δεν παρακολουθείται άμεσα η εξέλιξη της αντιμετώπισης των διαφόρων
επισκευών ή βλαβών και γενικά των εργασιών συντήρησης.
• Τα χειρογραφικά στοιχεία παρέχονται καθυστερημένα.
• Τα στοιχεία συντήρησης δεν είναι σε δομημένη μορφή, καθόσον
συντάσσονται με ελεύθερο κείμενο χωρίς τυποποίηση της ορολογίας.
Έτσι καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη η επεξεργασία τους.
• Δεν εξασφαλίζεται η σύνδεση των ημερήσιων εργασιών με το πρόγραμμα
συντήρησης.
• Δεν υποστηρίζεται η βελτιστοποίηση του προγράμματος συντήρησης με
τεκμηριωμένο τρόπο.
• Δεν υπάρχει η δυνατότητα συνάρτησης των εργασιών με πρότυπες
εργατώρες εκτέλεσής τους.
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• Το πρόγραμμα εργασίας δύσκολα μπορεί να συμπληρωθεί από τεχνικές
οδηγίες, σχέδια κλπ.
• Οι εντολές εργασίας έμμεσα, μόνο, είναι ατομικές ανά εργαζόμενο και
συχνά περιλαμβάνουν γενικές αναφορές πχ “κάλυψη μονάδας Α”, οπότε
παραμένουν άγνωστες οι εργασίες που εκτελούνται.
Ποιες πλυοοωοοίες δεν παοέγονται καθόλου
• Δεν υποστηρίζεται μηχανογραφικά το ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας.
• Δεν υποστηρίζονται μηχανογραφικά οι αιτήσεις εργασίας.
• Δεν υποστηρίζεται μηχανογραφικά το ετήσιο πρόγραμμα προληπτικής
συντήρησης.
• Δεν υποστηρίζεται μηχανογραφικά η προβλεπτική συντήρηση με
στατιστικές μεθόδους.
• Δεν παρακολουθούνται μηχανογραφικά οι τρέχουσες εργασίες.
• Δεν παρακολουθούνται μηχανογραφικά οι εκκρεμείς εργασίες.
• Δεν παρακολουθείται μηχανογραφικά η πρόοδος των εργασιών.
• Δεν
παρακολουθείται
μηχανογραφικά
η
διαθεσιμότητα
και
απασχολησιμότητα του προσωπικού.
• Δεν παρακολουθείται μηχανογραφικά η απόδοση του προσωπικού.
• Δεν υποστηρίζονται μηχανογραφικά οι τακτικές αναφορές.
• Δεν διασυνδέεται η εντολή εργασίας με την διαθεσιμότητα του
εξοπλισμού και την άδεια εργασίας.
Ποιά τιιιίιιατά του είναι δύσκολο να Υουσιιιοποιηθούν
Δεν θεωρείται ότι υπάρχουν τέτοια τμήματα με την έννοια της κατάργησής
τους. Όμως, τα χειρογραφικά συστήματα θα πρέπει να αντικατασταθούν, στο
μέτρο που είναι δυνατό, από μηχανογραφική λύση.

28

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

2.1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η διαδικασία της συντήρησης έχει τρεις φάσεις:
Α) Την φάση έκδοσης της εντολής εκτέλεσης της εργασίας
Β) Την φάση εκτέλεσης της εργασίας
Γ) Τον απολογισμό της εργασίας
Η φάση (Α), δηλαδή της έκδοσης της εντολής εκτέλεσης της εργασίας,
περιλαμβάνει τα εξής βήματα: (α) την καταχώρηση της εργασίας μετά από
σχετικό
αίτημα ή ανάγκη, (β) τον έλεγχο και εξασφάλιση των
προϋποθέσεων εκτέλεσης της εργασίας, δηλαδή έγκριση είδους εργασίας,
έγκριση προϋπολογισμού, διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, προσωπικό,
χρόνος, κλπ και (γ) ένταξη της εργασίας στο πρόγραμμα εργασίας.
Αυτή η διαδικασία
εξασφαλίζεται:

σήμερα

δεν είναι

μηχανογραφημένη

και

δεν

1) ευκολία στην διακίνηση των αιτήσεων εργασίας
2) ευκολία στην διακίνηση και έκδοση των εντολών εργασίας
3) ευκολία στον συντονισμό των εμπλεκομένων συνεργείων συντήρησης
4) ευκολία στον έλεγχο των προϋποθέσεων εκτέλεσης μιας εργασίας και
5) αμφίδρομη υποστήριξη του προγράμματος προληπτικής συντήρησης
Η φάση (Β), δηλαδή της εκτέλεσης της εργασίας, δεν αφορά άμεσα την
μηχανογράφηση, όμως, μπορεί να υποστηριχθεί μηχανογραφικά άν οι
εντολές εργασίας συνοδεύονται ή παραπέμπουν σε σχέδια , μηχανικούς
καταλόγους, διαδικασίες εργασίας, κανονισμούς κλπ. Σήμερα, δεν υπάρχει
τέτοια υποστήριξη.
Η τρίτη φάση, δηλαδή του απολογισμού της εργασίας, περιλαμβάνει τα εξής
βήματα: (α) τον απολογισμό των εργασιών που ήταν στο πρόγραμμα και
υλοποιήθηκαν, (β) τον απολογισμό των εργασιών που υλοποιήθηκαν εκτός
προγράμματος, (γ) την εκτέλεση των εργασιών που δεν ολοκληρώθηκαν και
είναι σε εκρεμμότητα, (δ) τον απολογισμό του χρόνου εργασίας, (ε) τον
απολογισμό του κόστους της εργασίας, (στ) τον απολογισμό των
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ανταλλακτικών και (ζ) τον απολογισμό των υπηρεσιών που προσέφεραν οι
εργολάβοι.
Η φάση (Γ), δηλαδή του απολογισμού της εργασίας, δεν είναι, επίσης,
μηχανογραφημένη, όσον αφορά την συντήρηση, και δεν εξασφαλίζεται:
6) ευκολία παρακολούθησης της εξέλιξης των εργασιών.
7) ευκολία παρακολούθησης των εκκρεμοτήτων.
8) ευκολία παρακολούθησης της κατανομής του χρόνου εργασίας.
9) ευκολία παρακολούθησης της απασχολησιμότητας του προσωπικού.
10) ευκολία στην διαχείριση του απολογισμού.
11 )αμεσότητα στον υπολογισμό του κόστους.
12) ποικιλία αναφορών με πολλαπλά κριτήρια και άμεση απόκριση.
Διαπιστώνουμε, επομένως, ότι το πληροφοριακό σύστημα συντήρησης
καλείται να καλύψει την εν γένει οργάνωση και αυτοματοποίηση της
ροής της εργασίας συντήρησης και της πληροφορίας που σχετίζεται με
την εργασία αυτή.
Δεν πρέπει, όμως, ποτέ να ξεχνάμε οτι αφετηρία της συντήρησης είναι η
βλάβη και ότι τέρμα της είναι η επισκευή της βλάβης αυτής. Όλα τα
ενδιάμεσα στάδια, διαδικασίες κλπ δεν είναι αυθύπαρκτα ούτε
αυτοσκοπός της συντήρησης και επομένως η μείωσή τους ή η ευκολία
χειρισμού τους διευκολύνουν το έργο της συντήρησης και το συνολικό
οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης. Το πληροφοριακό σύστημα
συντήρησης καλείται, πλέον των άλλων, να υπηρετήσει και τον σκοπό
αυτό.
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2.2

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μετά από όλα όσα έχουν εκτεθεί οι νέες λειτουργικές απαιτήσεις από το
πληροφοριακό σύστημα συντήρησης έχουν ως εξής:
π σύστημα-

· Θα δημιουργηθεί κεντρικό πληροφοριακό σύστημα που θα
είναι προσανατολισμένο στην διαχείριση της ροής των
εργασιών συντήρησης.
• Όλη η ροή της αίτησης εργασίας, από την φάση της
δημιουργίας της μέχρι την εκτέλεση και τον απολογισμό της
θα παρακολουθείται μηχανογραφικά.

ποιοι δα
χρησιμο
ποιούν το
σύστημα
συντήρησης

Στο πληροφοριακό σύστημα θα έχουν πρόσβαση μέσω
τερματικών όλα τα τμήματα και τα συνεργεία της
διεύθυνσης συντήρησης καθώς και όλα τα άλλα τμήματα
που συναλλάσσονται με την συντήρηση, δηλαδή η
παραγωγή, η επιθεώρηση , η υγιεινή-ασφάλεια, οι
προμήθειες, το λογιστήριο, η αποθήκη, το τμήμα μελετών
διεργασιών και το προσωπικό.
• Θα υπάρχουν εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης για κάθε τμήμα
και για κάθε επίπεδο διοίκησης, ανάλογα με τις συναλλαγές
και τις πληροφορίες που αφορούν το τμήμα και το επίπεδο
της ιεραρχίας.

π δα κάνει
το σύστημα
συντήρησης

• Θα παρακολουθεί μηχανογραφικά την ροή της αίτησης
εργασίας.
• Θα κυκλοφορεί ηλεκτρονικά την αίτηση εργασίας στα
συναλλασσόμενα τμήματα.
• Θα επιτρέπει την κατάτμηση της αίτησης εργασίας σε
υποεργασίες που θα ονομάζονται συμμετοχές. Οι
συμμετοχές θα είναι οι υποεργασίες που θα μπορούν να
εκτελεστούν από ένα
μόνο συνεργείο συντήρησης. Η
αίτηση εργασίας θα θεωρείται περαιωθείσα όταν θα έχουν
εκτελεστεί όλες οι συμμετοχές στις οποίες θα έχει διαιρεθεί.
• Θα επιτρέπει την διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή των
συμμετοχών.
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τί θα κάνει
το σύστημα
συντήρησης

• Θα προσαρτά στις συμμετοχές τα στοιχεία που είναι
απαραίτητα για τον απολογισμό της εργασίας, δηλαδή: ποιοι
τεχνίτες εκτέλεσαν την συμμετοχή, πόσο χρόνο εργάστηκαν,
ποιό ήταν το
κόστος εργασίας, ποιό ήταν το κόστος
εργολάβου,
ποιος
εργολάβος,
τί
ανταλλακτικά
χρησιμοποιήθηκαν, τί κόστος είχαν τα ανταλλακτικά κλπ.
• Θα μετάγει αυτόματα την συμμετοχή στο τμήμα που πρέπει
να την χειριστεί, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται, δηλαδή (α) αν η συμμετοχή απαιτεί εργολάβο θα
μετάγεται στον επιβλέποντα μηχανικό και στην συνέχεια
στο τμήμα προμηθειών για την ανάδειξη εργολάβου, την
έγκριση της επένδυσης κλπ., (β) αν η συμμετοχή απαιτεί
ανταλλακτικά θα μετάγεται στην αποθήκη για να ερευνηθεί
αν υπάρχουν, να χρεωθεί το αντίστοιχο κέντρο κόστους και
αν δεν υπάρχουν ανταλλακτικά η συμμετοχή θα μετάγεται
στο τμήμα προμηθειών για την προμήθειά τους, την έγκριση
της αίτησης αγοράς ή την έγκριση της επένδυσης κλπ., (γ)
αν η συμμετοχή απαιτεί επιθεώρηση θα μετάγεται στο
τμήμα επιθεώρησης εξοπλισμού για την εκτέλεση της
επιθεώρησης, την έγκριση της εργασίας, αν η συμμετοχή
απαιτεί έγκριση από το τμήμα μελετών διεργασιών θα
μετάγεται στο τμήμα συτό για έγκριση.
• Θα προσαρτά στην συμμετοχή τον απολογισμό της εργασίας
των εργολάβων και της επιθεώρησης, δηλαδή εργατώρες,
επάνδρωση, ανταλλακτικά κλπ
• Στην συμμετοχή θα μπορούν να συναρτώνται αυτόματα
σχέδια ή τεχνικές οδηγίες ή διαδικασίες εργασίας ή άλλες
οδηγίες.
• Θα προτείνει αυτόματα αιτήσεις εργασίας που θα
προκύπτουν από το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης.
• Οι βλάβες του εξοπλισμού θα είναι σε κωδικοποιημένη
μορφή (δομημένη) και το σύστημα θα υποστηρίζει αφενός
την εισαγωγή της αιτίας της βλάβης και αφεταίρου
στατιστικές μεθόδους προληπτικής συντήρησης, ώστε
δι’αυτού του τρόπου να αναθεωρείται αξιόπιστα το
πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης.
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τί θα κάνει
το σύστημα
συντήρησης

Η αίτηση εργασίας θα δέχεται έξι χαρακτηρισμούς ως προς
το “είδος εργασίας” που θα είναι:
1) επισκευής,
2) προσθήκης ή μετατροπής,
3) προληπτικής συντήρησης
4) γενικής συντήρησης
5) επιχειρησιακού προγράμματος και
6) έκτακτης ανάγκης
• Η αίτηση εργασίας θα δέχεται τέσσερις χαρακτηρισμούς ως
προς το “χρόνο εκτέλεσης” που θα είναι:
1) άμεσης επέμβασης
2) το ταχύτερο
3) προγραμματισμένη
4) γενικής συντήρησης
• Η αίτηση εργασίας θα δέχεται χαρακτηρισμό άν προέρχεται
από το τμήμα επιθεώρησης ή αν προέρχεται από το τμήμα
υγιεινής και ασφάλειας.
• Η αίτηση εργασίας θα έχει τις εξής δεκατρείς καταστάσεις:
1) από προληπτική συντήρηση
2) εγκρίθηκε
3) αναλύθηκε
4) διαθέσιμη
5) επεξεργάστηκε από κύριο τμήμα
6) διαθέσιμη σε συμμετέχοντα τμήματα
7) επεξεργάστηκε από το συμμετέχον τμήμα
8) έχει αρχίσει (μερικώς εκτελεσμένη)
9) μερικώς ολοκληρωμένη
10) ολοκληρώθηκε
11) εγκρίθηκε από επιθεώρηση
12) έκλεισε
13) ακυρώθηκε
• Η συμμετοχή θα έχει οκτώ διαφορετικές καταστάσεις, που
θα είναι:
1) δημιουργήθηκε
2) διαθέσιμη στο τμήμα
3) επεξεργάστηκε από το τμήμα
4) σε αναμονή
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π θα κάνει
το σύστημα
συντήρησης

5)
6)
7)
8)

μερικώς εκτελεσμένη
διακόπηκε
ολοκληρώθηκε
ακυρώθηκε

• Η συμμετοχή θα δέχεται συμπλήρωση με τις επιπρόσθετες
εργασίες που προκύπτουν κατά την φάση εκτέλεσης.
• Στο σύστημα θα καταχωρούνται τα πιό κάτω έγγραφα:
1) Αιτήσεις εργασιών
2) Ημερήσια
απολογιστικά
δελτία
προσωπικού
συντήρησης
3) Ημερήσια απολογιστικά δελτία εργολάβων
4) Αιτήσεις αγοράς υλικών ή υπηρεσιών (έργων)
5) Αιτήσεις επιθεώρησης
6) Τιμολόγια εργολάβων
7) Συμβάσεις
8) Κάρτες διάγνωσης
9) Άδειες εκτέλεσης εργασίας
• Το σύστημα θα δέχεται την εισαγωγή των βασικών
πληροφοριών σε παραμετρική μορφή ώστε να είναι δυνατή
η εύκολη αλλαγή ή η τροποποίηση των πληροφοριών αυτών
χωρίς να επηρεάζεται περαιτέρω το σύστημα. Οι βασικές
παραμετρικές πληροφορίες θα αφορούν:
1) το προσωπικό και την διοικητική δομή
2) τον εξοπλισμό και τους κατασκευαστές του εξοπλισμού
3) τους εργολάβους και τους προμηθευτές υλικών
4) γενικές πληροφορίες, πχ περιγραφές εργασιών,
κωδικούς επισκευών, χαρακτηρισμούς αιτήσεων ή
καταστάσεων εργασίας ή συμμετοχών κλπ.
• Το σύστημα θα δίνει εκτυπώσεις που θα σχετίζονται με την
αίτηση εργασίας, συνδιάζοντας τα εξής κριτήρια:
a) τον χαρακτηρισμό της αίτησης ως προς το “είδος
εργασίας”
b) τις καταστάσεις της αίτησης εργασίας
c) τον χρόνο υποβολής της αίτησης
d) το μηχάνημα
e) το κόστος
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τί da κάνει
το σύστημα
συντήρησης

f) την μονάδα που ανήκει ο εξοπλισμός
g) τα συμμετέχοντα συνεργεία
• Το σύστημα θα δίνει εκτυπώσεις που θα σχετίζονται με την
συμμετοχή, συνδιάζοντας τα εξής κριτήρια:
a)
b)
c)
d)
e)

τις καταστάσεις της συμμετοχής
το συνεργείο
το κόστος
τον χρόνο υποβολής της αίτησης εργασίας
τον υπάλληλο

• Το σύστημα θα δίνει εκτυπώσεις που θα σχετίζονται με τις
υπερωρίες και τις απουσίες, συνδιάζοντας τα εξής κριτήρια:
a) το συνεργείο ή τμήμα ή μονάδα
b) το χρονικό διάστημα
c) τον υπάλληλο
• Το σύστημα θα εκτυπώνει τα ημερήσια προγράμματα
εργασίας των συνεργείων
• Το
σύστημα
θα
εκτυπώνει
μηνιαίες
απολογισμού εργασιών με κριτήρια:

καταστάσεις

a) τις κινήσεις των συμμετοχών των τμημάτων συντήρησης
b) τις κινήσεις των αιτήσεων εργασίας των τμημάτων
παραγωγής
c) το κόστος
d) τις εργατώρες
e) την μονάδα
• Το σύστημα θα διαχειρίζεται τις συμβάσεις με τους
εργολάβους προμηθευτές τηρώντας στοιχεία για τον αριθμό,
το είδος, το αντικείμενο, το κόστος, τα μηχανήματα, τους
όρους και το εργολαβικό προσωπικό (εισαγωγήτροποποίηση-μεταβολή-διαγραφή-αναζήτηση σύμβασης)
• Θα εισαγάγει τις κινήσεις των συμβάσεων, πχ αριθμός και
αντικείμενο σύμβασης,
εργολάβος ή προμηθευτής,
κατάσταση εξέλιξης της σύμβασης κλπ.
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τί θα κάνει
το σύστημα
συντήρησης

• Θα διαχειρίζεται τα τιμολόγια των εργολάβων (προσθήκημεταβολή-διαγραφή-αναζήτηση)
• Θα εκδίδει
εργολάβου

το

ημερήσιο

απολογιστικό

δελτίο

του

• Θα υπολογίζει το κόστος των συμβάσεων
• Θα εκτυπώνει καταστάσεις παρουσιών του εργολαβικού
προσωπικού
• Θα εκτυπώνει
συμβάσεων

καταστάσεις σχετικά με το κόστος των

• Θα υπάρχει ξεχωριστό μενού διαχείρισης των αιτήσεων
επιθεώρησης για το τμήμα επιθεώρησης
• Θα υπάρχει ξεχωριστό μενού διαχείρισης των αιτήσεων
εργασίας για το τμήμα επιθεώρησης
• Θα υπάρχει ξεχωριστό μενού διαχείρισης των αιτήσεων
εργασίας για το τμήμα υγιεινής και ασφάλειας
• Θα υπάρχει ξεχωριστό μενού διαχείρισης των αιτήσεων
εργασίας για τα τμήματα παραγωγής και ξεχωριστό για το
τμήμα μελετών διεργασιών
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2.3

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Με το νέο πληροφοριακό σύστημα θα υπάρχει νέα διαφοροποιημένη
φιλοσοφία στην ροή των διαδικασιών της συντήρησης. Η νέα ροή
φαίνεται στο διάγραμμα 2 , “Ροή αίτησης εργασίας συντήρησης”.
Η βασικότερες καινοτομίες του νέου συστήματος είναι οι ακόλουθες:
βασικές

καινοτο~

η στελέχωσητου
προγραμμαησμού

^

Δημιουργείται
στην
διεύθυνση
συντήρησης
τμήμα
προγραμματισμού με αρμοδιότητα το συνολικό κεντρικό
προγραμματισμό των εργασιών συντήρησης.
2. Σε αυτό το τμήμα θα απευθύνονται όλες οι αιτήσεις εργασίας.
3. Οι αιτήσεις εργασίας θα παίρνουν αριθμό εργασίας.
4. Καμία εργασία δεν θα εκτελείται εάν δεν έχει αριθμό εργασίας.
5. Οι αιτήσεις εργασίας θα αναλύονται σε συμμετοχές και θα
προωθούνται στα κύρια και συμμετέχονται τμήματα για
εκτέλεση. Ως κύριο τμήμα νοείται εκείνο που έχει να εκτελέσει το
μεγαλύτερο ποσοστό της εργασίας για την ολοκλήρωση της
αίτησης εργασίας. Το κύριο τμήμα θα είναι και ο επικεφαλής για
τον συντονισμό των συμμετεχόντων τμημάτων. Σε περίπτωση που
το κύριο τμήμα αδυνατεί να συντονίσει τα συμμετέχοντα τμήματα
στην εκτέλεση μιάς εργασίας τον συντονισμό τον αναλαμβάνει το
τμήμα προγραμματισμού.
6. Το τμήμα προγραμματισμού καταχωρεί την πρόοδο των
συμμετοχών και την πληροφορία που τις συνοδεύει, σύμφωνα
με τις αναφορές που στέλνουν τα τμήματα.
7. Τα τμήματα βεβαίως μπορούν να υποβάλλουν τις αναφορές τους
ηλεκτρονικά ώστε να αυτοματοποιηθεί περισσότερο η
διαδικασία.
ψ

n

/

α

^

^

Το τμήμα προγραμματισμού θα διευθύνεται από τον τμηματάρχη και
ρα σχελεχώνεται από τους προγραμματιστές εργασιών και τους
καταχωρητές. Ο τμηματάρχης και οι προγραμματιστές εργασιών θα
είναι τεχνικοί υπάλληλοι με σημαντική και πολύπλευρη πείρα και
γνώση του συνόλου των εργασιών συντήρησης της επιχείρησης. Οι
καταχωρητές μπορεί να είναι διοικητικό προσωπικό.
Στην υφιστάμενη οργάνωση υπάρχει συνεργείο προγραμματισμού των
εργασιών της γενικής συντήρησης. Παλαιότερα είχε δημιουργηθεί
τμήμα
κεντρικού
προγραμματισμού
εργασιών
που
όμως
εγκαταλείφθηκε λόγω έλλειψης ευελιξίας με τις τότε δυνατότητες.
Για τους δύο αυτούς λόγους θεωρείται ότι
το νέο τμήμα
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αναγκαι-

προγραμματισμού συμβαδίζει με την επιχειρηματική κουλτούρα που

Τμήματος ^^ρχει και γρήγορα θα γίνει αποδεκτό.
προγραμ
ματισμού

Η δημιουργία του τμήματος προγραμματισμού είναι αναγκαία γιατί:
• υπάρχει ανάγκη για συνολικό προγραμματισμό των εργασιών
και
• οι προϊστάμενοι των συνεργείων συντήρησης δεν είναι
εξοικειωμένοι με τα πληροφοριακά συστήματα και θα
δυσκολευτούν να υποστηρίξουν το νέο σύστημα.

Στο διάγραμμα ροής 2 παρατηρούμε ότι οι αιτήσεις εργασίας προέρχονται
από τέσσερις πηγές που είναι: η παραγωγή (διόρθωση και δευτερευόντως
πρόληψη), η ίδια η συντήρηση (διόρθωση, πρόληψη και δευτερευότως
πρόβλεψη), η επιθεώρηση (πρόβλεψη και δευτερευόντως πρόληψη) και η
ασφάλεια (πρόληψη).
Ο προγραμματιστής εργασιών αφού αναλύσει τις αιτήσεις σε συμμετοχές
και διαχωρίσει εκείνεις που αφορούν την γενική συντήρηση, δίνει όσες είναι
σε χειρόγραφη μορφή στον καταχωρητή για καταχώρηση στο σύστημα.
Οι συμμετοχές διακινούνται ηλεκρονικά στους προϊσταμένους των
συνεργείων. Οι προϊστάμενοι μπορούν να διορθώσουν την συμμετοχή που
τους αφορά και στην συνέχεια δρομολογούν την εκτέλεσή της, είτε με
ένταξή της στο ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού που
κατευθύνουν, είτε με την ανάθεσή της σε εργολάβο μέσω μηχανικού της
εταιρίας.
Οταν η συμμετοχή εκτελεστεί, είτε από το προσωπικό της εταιρίας είτε από
εργολάβο, συντάσσονται τα απολογιστικά δελτία της συμμετοχής και
στέλνονται στον καταχωρητή για καταχώρηση στο σύστημα συντήρησης,
μαζί με τα τυχόν τιμολόγια. Επίσης δίνονται για καταχώρηση τα
ανταλλακτικά και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.
Εάν η συμμετοχή απαιτεί επιθεώρηση τότε θα συμμετάσχει και το τμήμα
επιθεώρησης που θα εκδόσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό και το δελτίο
απολογισμού επιθεωρητή. Το δελτίο απολογισμού θα δοθεί για καταχώρηση.
Εννοείται ότι τηρούνται παράλληλα και όλες οι άλλες επιβεβλημένες
διαδικασίες που εμπίπτουν στην ευθύνη άλλων τμημάτων, όπως είναι για
παράδειγμα η αποστολή των πρωτοτύπων των τιμολογίων στο λογιστήριο.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

πρόβλευη βλαβών

Βλάβες
ν

r—|

II

Εργασίας

J

Γραπτή

Αίτηση
Εργασίας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πρόγραμμα
Προληπτικής
Συντήρησης

Πρόλημη βλαβών

Γραπτή

ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρόλημη βλαβών

(συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)

Διάγραμμα ροής 2: Ροή αίτησης εργασίας συντήρησης με το νέο σύστημα
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

A

ΕΠΙΘ

επιθεωρητή

Διάγραμμα ροής 2: Ροή αίτησης εργασίας συντήρησης με το νέο σύστημα
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2.4

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ακολούθως αναλύεται λεπτομερέστερα η αίτηση εργασίας και η συμμετοχή
καθώς αποτελούν τον κορμό του συστήματος συντήρησης.
Είδτι αίτησης εργασίας
Ο χαρακτηρισμός της αίτησης εργασίας ως προς το είδος έχει το νόημα που
(ραίνεται στον πίνακα 1:
Πίνακας 1: Είδη Αίτησης Εργασίας
1
2

επισκευής
προσθήκης ή
μετατροπής

3

προληπτικής
συντήρησης

4

επιχειρησιακό
πρόγραμμα

5

έκτακτης
ανάγκης

• Αν η αίτηση εργασίας (ΑΕ) χαρακτηρισθεί σαν
“προσθήκης ή μετατροπής” θα πρέπει να εγκριθεί
από το τμήμα μελέτης διεργασιών και αφού
εγκριθεί προχωρά προς εκτέλεση.
Στο τμήμα μελέτης διεργασιών θα εμφανίζονται
όλες οι εργασίες που έχουν χαρακτηριστεί ως
“προσθήκης ή μετατροπής” και θα υπάρχει η
δυνατότητα έγκρισης και παρακολούθησης της
εκτέλεσης των εργασιών που έχουν εγκριθεί.
Αυτό τον χαρακτηρισμό παίρνουν οι εργασίες που
εκδίδονται από τα τμήματα παραγωγής και όλες οι
εργασίες που εκδίδονται από το υποσύστημα
“προληπτικής συντήρησης”.
Αυτό τον χαρακτηρισμό παίρνουν οι εργασίες που
εκδίδονται από το υποσύστημα “επιχειρησιακό
πρόγραμμα”.
Αυτό τον χαρακτηρισμό παίρνουν οι εργασίες που
εκδίδονται από τα τμήματα
παραγωγής και
αφορούν έκτακτη ανάγκη

Προτεραιότητα αίτησιις εργασίας
Ο χαρακτηρισμός των αιτήσεων εργασίας ως προς τον χρόνο εκτέλεσης
έχουν το νόημα που (ραίνεται στον πίνακα 2:
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ΠΙίνακας 2: Προτεραιότητα Αίτησης Εργασίας
1

ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

2

ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ

3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΉΣΜΕΝΗ

4

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

• Πρέπει να ξεκινήσει η εκτέλεσή της αμέσως
• Καταχωρείται ο χειριστής που την εξέδωσε
• Μπορεί να καταχωρηθούν οι συμμετοχές από
το κύριο τμήμα συντήρησης
• Μπορεί να χαρακτηριστεί και μια εργασία
υγιεινής και ασφάλειας
• Η εκτέλεσή της πρέπει να ξεκινήσει αρκετά
γρήγορα
• Μπορεί να χαρακτηριστεί και μια εργασία
υγιεινής και ασφάλειας
Η εκτέλεσή της μπορεί να ξεκινήσει μετά την
εκτέλεση των εργασιών που ανήκουν στις πιο
πάνω κατηγορίες
Καταχωρούνται
τα
ανταλλακτικά
που
απαιτούνται για κάθε συμμετοχή
Καταχωρούνται οι ώρες για κάθε ειδικότητα που
χρειάζεται η συμμετοχή της εργασίας γενικής
συντήρησης

Ανάλυση εΕέλι£ης αίτησης εονασίας
Οι καταστάσεις των αιτήσεων εργασίας έχουν το νόημα που φαίνεται στον
πίνακα 3:
Πίνακας 3: Εξέλιξη Αίτησης Εργασίας
1

Από προληπτική συντήρηση

2

Εγκρίθηκε

—

-

3
4
5
6
7

8

Αναλύθηκε
Διαθέσιμη
Επεξεργάστηκε από κύριο =
τμήμα
Διαθέσιμη σε συμμετέχοντα =
τμήματα
Επεξεργάστηκε από το
συμμετέχον τμήμα
Εχει αρχίσει (μερικώς
εκτελεσμένη)
Μερικώς ολοκληρωμένη
Ολοκληρώθηκε
Εγκρίθηκε από επιθεώρηση =
Εκλεισε
Ακυρώθηκε

=

-

—

=

9
10
11
12
13

=

=

—

=

Δημιουργήθηκε
από
το
υποσύστημα
προληπτικής συντήρησης
Εισάγεται ή εγκρίνεται από το τμήμα
προγραμματισμού
Αναλύθηκε από το τμήμα προγραμματισμού
Οταν είναι διαθέσιμη στο κύριο τμήμα
Οταν υφίσταται επεξεργσία από το κύριο τμήμα
Οταν είναι διαθέσιμη στα συμμετέχοντα
τμήματα
Όταν υφίσταται επεξεργασία από το συμμετέχον
τμήμα
Οταν μια συμμετοχή εμφανίζεται σε ημερήσιο
απολογιστικό δελτίο
'Οταν κλείσει κάποια συμμετοχή
Οταν κλείσουν όλες οι συμμετοχές
Οταν εγκριθεί από τον επιθεωρητή
Οταν εγκριθεί από τον προγραμματιστή
Αν σε κάποιο στάδιο ακυρωθεί
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Ανάλυση εΕέλιΕικ αυιιιιετογικ
Οι καταστάσεις των συμμετοχών έχουν το νόημα που φαίνεται στον πίνακα
4:

1

2
3
4

5
6

7
8

2.5

Πίνακας 4: Εξέλιξη Συμμετοχής
Δημιουργήθηκε
Όταν δημιουργείται. Θα υπάρχει πεδίο με
τον
κωδικό
του
τμήματος
που
δημιούργησε την συμμετοχή.
Διαθέσιμη στο τμήμα
Όταν είναι διαθέσιμη στο τμήμα που
αντιστοιχεί
Επεξεργάστηκε από το = Όταν υφίσταται επεξεργασία από το
τμήμα
τμήμα
Σε αναμονή
Όταν βρίσκεται σε αναμονή. Θα υπάρχει
πεδίο που θα εξηγεί τον λόγο για τον
οποίο βρίσκεται σε αναμονή
Μερικώς εκτελεσμένη
Όταν
αναφέρεται
σε
ημερήσιο
απολογιστικό δελτίο
Διακόπηκε
Όταν σταματά η εκτέλεσή της για
κάποιον λόγο που θέλουν από το τμήμα
συντήρησης να καταγράψουν
Ολοκληρώθηκε
Όταν ολοκληρωθεί
Ακυρώθηκε
Όταν ακυρωθεί
-

=

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Ακολούθως αναλύονται οι απαιτήσεις σε καταστάσεις και αναφορές που θα
πρέπει να παρέχει το σύστημα:
Avacpoosc που σνετίΕονται ιιε τις Αιτήσεκ; Εργασίας (ΑΕΙ
Εκκρεμείς ΑΕ ενός τμήματος συντήρησης ανά μονάδα
Εκκρεμείς ΑΕ ενός τμήματος παραγωγής ανά μονάδα
Εκκρεμείς ΑΕ μονάδας ανά κύριο τμήμα
Εκκρεμείς ΑΕ άμεσης επέμβασης
Εκκρεμείς ΑΕ γενικής συντήρησης ανά μονάδα και ανά κύριο τμήμα
Κλεισμένες ΑΕ που έγιναν από εργολάβο
Κλεισμένες ΑΕ ανά προγραμματιστή εργασιών από-έως
Αιτήσεις συντήρησης ανά μηχάνημα
Κόστος και εργατώρες ανά αίτηση συντήρησης
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Αναφορές που σ/ετίΕονται αε την Συιιιιετογτι (Σΐ
Εκκρεμείς συμμετοχές ενός τμήματος συντήρησης
Εκκρεμείς συμμετοχές ανά μονάδα
Ολοκληρωμένες συμμετοχές
Συμμετοχές που έχουν διακοπεί
Εκκρεμείς συμμετοχές γενικής συντήρησης ανά μονάδα
Εκκρεμείς συμμετοχές γενικής συντήρησης ανά συνεργείο
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργσίας τμήματος ανά μονάδα
Ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας συνεργείου
Κλεισμένες συμμετοχές εργολάβων
Εκκρεμείς συμμετοχές ανά τμήμα και ανά εργολάβο
Ολοκληρωμένες συμμετοχές χωρίς απολογισμό
Κόστος και εργατώρες ολοκληρωμένων συμμετοχών από -έως
Αναφορές που σνετίΕονται ιιε την παρουσία και ααοιΒτι του προσωπικού
Δελτίο πρόβλεψης υπερωριών ανά τμήμα, ημερησίως, εβδομαδιαίως και
μηνιαίως
Υπερωρίες ανά υπάλληλο από-έως
Υπερωρίες ανά τμήμα
Υπερωρίες ανά μονάδα
Υπερωρίες εργαζομένων τμήματος από-έως
Απουσίες υπαλλήλων ανά τμήμα ή συνεργείο
Αναφορές που σχετίζονται ιιε τον ιιηνιαίο απολογισαό των εργασιών
Ημερήσιο απολογιστικό δελτίο ανά συνεργείο ή τμήμα
Ημερήσιο απολογιστκό δελτίο επιθεώρησης
Κινήσεις συμμετοχών των τμημάτων συντήρησης
Κινήσεις αιτήσεων εργασίας των τμημάτων παραγωγής
Εργατατώρες ανά μονάδα
Κόστος ανά μονάδα
Άμεσες εργατώρες ανά είδος εργασίας
Διαθέσιμες ώρες τμημάτων
Αναφορές που σχετίζονται αε τις συιιβάσεκ;
Ανάλυση κόστους ανά υπάρχουσα σύμβαση
Ανάλυση κόστους ανά μηχάνημα εργολάβου
Κατάσταση μηχανημάτων ανά εργολάβο
Κατάσταση μηχανημάτων ανά σύμβαση
44

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

2.6

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Working Data)

Τα έγγραφα που θα καταχωρούνται καθημερινά στο σύστημα είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Οι Αιτήσεις Εργασίας (ΑΕ)
Οι Συμμετοχές (Σ)
Τα Ημερήσια Απολογιστικά Δελτία (ΗΑΔ)
Οι Αιτήσεις Αγοράς (ΑΑ)
Τα Τιμολόγια των Εργολάβων (ΤΕ)
Οι Άδειες Εκτέλεσης Εργασίας (ΑΕΕ)
Οι Κάρτες Διάγνωσης (ΚΔ)
Οι Αιτήσεις Επιθεώρησης (ΑΕΠ)
Οι Συμβάσεις (Σ)

Αιτήσεκ Epvaoiac (ΑΕ)
Η αίτηση εργασίας καταγράφει μια ενέργεια που πρέπει να γίνει είτε για να
διορθωθεί κάποιο πρόβλημα είτε για προληπτικούς λόγους. Η αίτηση
εργασίας μπορεί να εκδοθεί από οποιονδήποτε υπάλληλο και απευθύνεται
στο τμήμα προγραμματισμού. Από την στιγμή της καταχώρησής της στο
σύστημα θα υπάρχουν αποθηκευμένες πληροφορίες σχετικά με αυτήν αλλά
και την πορεία υλοποίησή της. Βασικές πληροφορίες που χαρακτηρίζουν την
εργασία είναι το μηχάνημα, η μονάδα, το κέντρο κόστους στο οποίο
χρεώνεται, η σύντομη περιγραφή της, η προτεραιότητα (πότε πρέπει να
εκτελεστεί), από ποιό τμήμα συντήρησης θα εκτελεστεί (κύριο τμήμα), το
είδος της εργασίας, άν απαιτεί έλεγχο από επιθεώρηση, αν είναι εργασία
υγιεινής και ασφάλειας και ο υπεύθυνος εργασίας.
Επίσης σε μια αίτηση εργασίας θα μπορούν να αποθηκευτούν και
συμπληρωματικές πληροφορίες όπως: κάρτα διάγνωσης, είδος βλάβης,
εργολάβος, αριθμός γενικής συντήρησης, αν απαιτείται έγκριση από το
τμήμα μελετών διεργασιών και αν απαιτείται ενημέρωση σχεδίου.
Η εργασία που περιγράφει μια αίτηση δεν εκτελείται ως έχει, αλλά
αναλύεται στις υποεργασίες που την συνθέτουν. Οι υποεργασίες θα
ονομάζονται συμμετοχές και θα είναι αυτές που θα εκτελούνται από το
προσωπικό της συντήρησης. Κάθε συμμετοχή μπορεί να εκτελείται από
διαφορετικό τμήμα από το κύριο. Τα τμήματα συντήρησης που έχουν
συμμετοχή σε μια αίτηση εργασίας θα ονομάζονται συμμετέχονται τμήματα.
Τις συμμετοχές ορίζει ο προγραμματιστής το όνομα του οποίου θα
καταχωρείται στην αίτηση εργασίας.
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Μια βασική πληροφορία που θα συνοδεύει την εργασία σε όλες τις οθόνες
θα είναι η κατάσταση που βρίσκεται η αίτηση εργασίας.
Στην αίτηση εργασίας θα καταχωρούνται οι ημερομηνίες κατά τις οποίες
έγιναν διάφορες λειτουργίες (καταχώρησης, έκδοσης, ανάλυσης, έγκρισης
από τμήμα μελετών, απελευθέρωσης για συμμετέχοντα τμήματα, έναρξης,
κλεισίματος, ακύρωσης, διακοπής, ολοκλήρωσης, ελέγχου κλπ) και οι
χρήστες που έκαναν διάφορες ενέργειες (καταχώρηση ΑΕ, κλείσιμο ΑΕ,
χαρακτηρισμός υγιεινής και ασφάλειας κα.
Επίσης πάνω σε μια ΑΕ θα υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις
εργατώρες και το κόστος που δαπανήθηκαν για την εκτέλεσή της.
ΣυιιιιετοΥέα (Σ)
Οι συμμετοχές είναι οι επιμέρους εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για
να ολοκληρωθεί μια αίτηση εργασίας. Η συμμετοχή είναι άμεσα
συνδεδεμένη με την ΑΕ και δεν μπορεί να αναγνωριστεί μια συμμετοχή αν
πρώτα δεν δηλωθεί και ο αριθμός ΑΕ.
Για μιά συμμετοχή καταχωρούνται βασικές πληροφορίες όπως: το εξάρτημα
στο οποίο θα εκτελεστεί η εργασία (πρόκειται για εξάρτημα του
μηχανήματος της ΑΕ), την σύντομη περιγραφή της συμμετοχής, το τμήμα
συντήρησης το οποίο θα εκτελέσει την συμμετοχή, το συνεργείο του
τμήματος ή τον εργολάβο.
Μια βασική πληροφορία που θα συνοδεύει την συμμετοχή και θα
εμφανίζεται σε όλες τις οθόνες θα είναι η κατάσταση της συμμετοχής για να
γίνεται κατανοητό σε ποιό στάδιο της εκτέλεσης βρίσκεται η συμμετοχή.
Στην συμμετοχή θα καταχωρούται οι ημερομηνίες που έγιναν οι διάφορες
λειτουργίες (καταχώρησης, έναρξης, κλεισίματος, ακύρωσης, διακοπής,
λήξης, καταχώρησης συνεργείου).
Επίσης πάνω σε μιά συμμέτοχη θα υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για
τις εργατώρες και το κόστος της εκτέλεσής της.
Ηιιερτίσια Απολογιστικά Αελτία (ΗΑΑ)
Τα ημερήσια απολογιστικά δελτία θα παρέχουν καθημερινά στο σύστημα τις
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη, έγκυρη και
ολοκληρωμένη πληροφόρηση.
46

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Στο ΗΑΔ θα καταχωρούνται πληροφορίες που θα αφορούν το υπαλληλικό
προσωπικό και τους εργολάβους.
Θα εισάγεται η παρουσία, η υπερωρία και η απουσία ώστε να μπορούν να
υπολογιστούν τα μηνιαία σύνολα για κάθε υπάλληλο και για κάθε τμήμα με
ανάλυση ως προς τις κανονικές ώρες, τις ώρες υπερωρίας, τις νυχτερινές
ώρες και τις συνολικές ώρες.
Επίσης θα μπορούν να υπολογίζονται τα σύνολα ανά αίτηση συντήρησης και
τα σύνολα ανά συμμετοχή, πάλι με ανάλυση ως προς τις κανονικές ώρες, τις
ώρες υπερωρίας, τις νυχτερινές ώρες και τις συνολικές ώρες.
Στο κόστος της αίτηση εργασίας θα συνυπολογίζονται και οι έμμεσες ώρες
του διοικητικού προσωπικού που δεν συνδέονται με συγκεκριμένη αίτηση.
Σε κάθε αίτηση εργασίας, ανάλογα με το ποσοστό των άμεσων ωρών, θα
χρεώνεται και ένα σταθερό ποσοστό έμμεσων ωρών.
Όταν το προσωπικό είναι εργολαβικό θα καταχωρείται και ο αριθμός της
σύμβασης.
Αίτηση Avoodc (ΑΑΪ
Η αίτηση αγοράς χαρακτηρίζεται ανάλογα αν αφορά αγορά υπηρεσιών ή
υλικών. Στην αίτηση καταχωρούνται τα υλικά που περιλαμβάνονται σε
αυτή, οι προμηθευτές της κάθε αίτησης, η ημερομηνία υποβολής της και οι
ημερομηνίες που χαρακτηρίζουν την εξέλιξή της (διαγωνισμός, παραγγελία,
παράδοση, εγγύηση).
Τιιιολόνια ΕονολάΒων
Θα γίνεται καταχώρηση των τιμολογίου των
εργολάβων και θα
αντιστοιχίζεται με κάθε εργασία ή συμμετοχή που έχει αναληφθεί από
αυτόν. Έτσι, θα γίνεται γνωστό πόσο έχει κοστίσει η συμμετοχή.
Στο τιμολόγιο του εργολάβου στο σύστημα θα καταχωρείται ο αριθμός
μητρώου του, ο αριθμός της σύμβασης, ο αριθμός της αίτησης εργασίας, το
ποσό και ο αριθμός της αίτησης αγοράς.
Αδεια Εκτέλεσή Εργασίας
Μιά άδεια εκτέλεσης εργασίας εκδίδεται πρίν την εκτέλεση της εργασίας
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Οι ΑΕΕ θα καταχωρούνται προκειμένου να είναι δυνατή η αναζήτησή τους
με διάφορα κριτήρια, όπως ΑΕΕ που έχουν εκδοθεί από ένα τμήμα, ή
μονάδα, ή μηχάνημα. Θα υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης της ΑΕΕ που
έχει καταχωρηθεί.
Κάρτες Αιάννωσικ
Η κάρτα διάγνωσης εκδίδεται από επιθεωρητή. Το τμήμα προγραμματισμού
στην συνέχεια θα εκδίδει την αντίστοιχη αίτηση εργασίας. Η κάρτα
διάγνωσης περιλαμβάνει την περιγραφή του προβλήματος που έχει το
μηχάνημα μιάς μονάδας και την πρόταση για την εργασία που πρέπει να
εκτελεστεί για την επίλυσή του. Θα πρέπει η αίτηση εργασίας να
συσχετίζεται με την κάρτα διάγνωσης.
Οι Αιτήσεις Επιθεώρησης (ΑΕΓΠ
Οι αιτήσεις επιθεώρησης απευθύνονται στο τμήμα επιθεώρησης όταν μια
αίτηση εργασίας περιλαμβάνει συμμετοχές που πρέπει να επιθεωρηθούν.
Οι ΣυιιΒάσεις (Σ)
Για κάθε σύμβαση γίνεται εισαγωγή στοιχείων σχετικά με το αντικείμενο
που αφορά, την τιμή μονάδος, τον εργολάβο, τον αριθμό της σύμβασης, τις
μονάδες υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, την ημερομηνία εκτέλεσης, την
αίτηση εργασίας, την συμμετοχή.
Από τα στοιχεία αυτά μπορεί να γίνει υπολογισμός του εργολαβικού
κόστους για κάθε αίτηση εργασίας, υπολογισμός του κόστους εργολάβου
ανά χρονική περίοδο, μονάδα, τμήμα και εργολάβο.
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2.7

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσδιορισιιόα Βασικών οντοτήτων συστήαατοα (entities)
Μερικές από τις οντότητες του συστήματος θα είναι:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΖΗΜΙΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓ.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΔΕΙΑ
ΑΠΟΥΣΙΑ
ΥΠΕΡΩΡΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ

Προσδιορισιιός Βασικών δεδοιιένων οντοτήτων (atributes)
Τα βασικά δεδομένα
κάθε οντότητας είναι:

(atributes) που απαιτούνται για την περιγραφή της

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Κωδικός εξοπλισμού (tag number). Όνομα, Είδος,
Αρ.
σειράς.
Θέση
εγκατάστασης.
Μονάδα,
Προμηθευτής, Εργολάβος, Έργο, Λήξη εγγύησης.
Ημερομηνία αγοράς. Ημερομηνία εγκατάστασης.
Κέντρο κόστους. Λειτουργική παράμετρος 1,
Λειτουργική παράμετρος 2.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:

Αρ. σειράς. Περιγραφή, Κωδικός εξοπλισμού
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Περιγραφή, Κωδικός εξοπλισμού. Πιθανή ζημιά 1,
Πιθανή ζημιά 2, Απαιτούμενο ανταλλακτικό 1,
Απαιτούμενο ανταλλακτικό 2, Τυπικός χρόνος
συντήρησης.
Εργασία
γενικής
συντήρησης.
Απαιτείται
επιθεώρηση.
Εργασία
υγιεινής
ασφάλειας. Κατάσταση, Προτεραιότητα, Ειδικότητα
τεχνίτη
ΖΗΜΙΕΣ:

Αρ. ζημιάς. Περιγραφή ζημιάς

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΜΗΜΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ:

Για τις οντότητες αυτές δεν θα γίνει κάποια
ιδιαίτερη αναφορά καθώς εμφανίζονται σε πολλές
μηχανογραφικές εφαρμογές γενικού χαρακτήρα.
Σημειώνεται μόνο ότι αποσκοπούν στο να ορίσουν
την ιεραρχία της επιχείρησης. Μάλιστα η διαχείρισή
τους
θα
είναι
παραμετρική
ώστε
να
παρακολουθούνται οι αλλαγές στο οργανόγραμμα.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΒΑΘΜΟΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ:

Ισχύει ό,τι αναφέρθηκε πιο πάνω για την διεύθυνση
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, διευθυντής, πωλητής,
κατηγορία εξοπλισμού 1, κατηγορία εξοπλισμού 2

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, κατηγορία εργασιών 1,
κατηγορία εργασιών 2, κατηγορία εργασιών 3

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓ.

Αρ. κυκλοφορίας μηχανήματος, Αρ.
σειράς
μηχανήματος.
Περιγραφή,
μοναδιαίο
κόστος,
εργολάβος, αρ. σύμβασης.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ:

Όπως έχει ήδη περιγράφει

ΕΙΔΟΣ ΑΕ:

Όπως έχει ήδη περιγράφει

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΕ:

Όπως έχει ήδη περιγράφει
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όπως έχει ήδη περιγράφει
ΑΔΕΙΑ:

Είδος άδειας, κωδικός

ΑΠΟΥΣΙΑ:

Είδος απουσίας, κωδικός

ΥΠΕΡΩΡΙΑ:

Είδος υπερωρίας, κωδικός, συντελεστής πληρωμής

ΠΑΡΟΥΣΙΑ:

Χρόνια υπηρεσίας,
ημέρες παρουσίας

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Αριθμός αίτησης. Τμήμα παραγωγής. Περιγραφή
εργασίας. Κέντρο κόστους. Κωδικός Εξοπλισμού,
Προτεραιότητα, Εξέλιξη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Αριθμός
εργασίας.
Κατάσταση συμμετοχής.

ΣΥΜΒΑΣΗ:

Αριθμός σύμβασης. Αριθμός εργασίας, αριθμός
εργολάβου, τιμή μονάδος, χρόνος εγγύησης, χρόνος
παράδοσης, ημερομηνία παράδοσης.
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βαθμός

ιεραρχίας,

Αριθμός

ετήσιες

συμμετοχής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:

3.1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος συντήρησης φαίνονται
παραστατικά στο διάγραμμα 3 :

Διάγραμμα 3: Βασικά υποσυστήματα εφαρμογής συντήρησης
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Διακρίνουμε αρχικά το κεντρικό υποσύστημα που περιέχει τις παραμετρικές
πληροφορίες, δηλαδή εκείνες που είναι κοινής χρήσης από όλα το υπόλοιπο
πρόγραμμα, πχ κωδικοί προτεραιότητας εργασιών, κωδικοί ζημιών, κωδικοί
εξοπλισμού, κωδικοί κατάστασης αίτησης εργασίας, οργανόγραμμα κα. Κατ’
αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε αλλαγή σε παραμετρική πληροφορία είναι
εύκολη και δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα αρχεία της εφαρμογής, πχ μια αλλαγή
στο οργανόγραμμα θα δοθεί στο αντίστοιχο παραμετρικό αρχείο και θα γίνει
ορατή από όλα τα προγράμματα του συστήματος..
Το υποσύστημα προληπτικής συντήρησης δημιουργεί αυτόματα μια αίτηση
εργασίας για προληπτική συντήρηση, συνδιάζοντας το ετήσιο πρόγραμμα
εργασιών με τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες. Επίσης σε αυτό θα
καταχωρούνται τα ιστορικά στοιχεία. Η αίτηση εργασίας του
υποσυστήματος αυτού θα γίνεται ή όχι δεκτή από τον αντίστοιχο
προϊστάμενο. Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή θα επανεμφανιστεί μετά από
μια εβδομάδα και για τις επόμενες δύο εβδμάδες. Αν δεν γίνει δεκτή ούτε
στο διάστημα αυτό τότε θα εμφανιστεί ξανά μετά από ένα μήνα, και για δύο
μήνες. Από την πρώτη εβδομάδα θα εμφανίζεται στις εκκρεμείς εργασίες.
Το υποσύστημα συντήρησης των αιτήσεων εργασίας επιτρέπει την
καταχώρηση, παρακολούθηση και εκτύπωση των αιτήσεων εργασίας και των
ημερήσιων απολογιστικών δελτίων καθώς και τον υπολογισμό και έκδοση
των στατιστικών στοιχείων της συντήρησης.
Το υποσύστημα του προσωπικού επιτρέπει την καταχώρηση, τον
υπολογισμό και την εκτύπωση των προβλέψεων των υπερωριών και των
αδειών και επίσης την καταχώρηση, παρακολούθηση και εκτύπωση των
στοιχείων των υπαλλήλων.
Το υποσύστημα συμβάσεων και προμηθευτών επιτρέπει την καταχώρηση,
παρακολούθηση και εκτύπωση των στοιχείων που έχουν σχέση με τις
συμβάσεις και τα ημερήσια απολογιστικά δελτία των εργολάβων.
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3.2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ακολούθως, στο διάγραμμα 4, παρουσιάζονται οι βασικές επικοινωνίες
μεταξύ των τμημάτων που σχετίζονται με το πληροφοριακό σύστημα
συντήρησης.

Διάγραμμα 4: Βασικές Επικοινωνίες μεταξύ Τμημάτων

Σύμφωνα με το διάγραμμα 4 και όσα έχουν εκτεθεί έως τώρα, από τα
τμήματα θα γίνονται οι εξής βασικές εργασίες:
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Τα ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

• Εκδίδουν τις αιτήσεις εργασίας και τις καταχωρούν ή τις δίνουν στο
τμήμα προγραμματισμού για καταχώρηση.
• Παρακολουθούν την πορεία της εκτέλεσης της εργασίας.
Το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

• Αναλύει - επεξεργάζεται την αίτηση εργασίας και καθορίζει τις
συμμετοχές
• Καταχωρεί όλα τα έγγραφα με τα απολογιστικά στοιχεία καθώς και τα
σχετικά με το κύκλωμα των αιτήσεων έγγραφα (αίτηση αγοράς, κάρτα
διάγνωσης κλπ). Επίσης καταχωρεί τα ανταλλακτικά καθώς και το
προσωπικό και τις εργατώρες της γενικής συντήρησης.
• Ενημερώνεται για τις μεταβολές, ελέγχει τα στοιχεία ολοκλήρωσης της
εργασίας και κλείνει την αίτηση εργασίας.
Τα ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

•
•
•
•

Εισάγουν, μεταβάλλουν, ακυρώνουν συμμετοχές.
Εκδίδουν εβδομαδιαίο και ημερήσιο πρόγραμμα εργασιών που εκκρεμούν
Εκδίδουν ημερήσια απολογιστικά δελτία.
Καθορίζουν τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις εργασίες γενικής
συντήρησης.
• Εισάγουν τις αιτήσεις αγοράς
• Εισάγουν τις εγκρίσεις επενδύσεων
Το ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

• Επισημαίνει τις εργασίες που χρειάζονται επιθεώρηση.
• Παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούν επιθεώρηση.
• Οι επιθεωρήσεις που γίνονται χωρίς να συνδέονται με αίτηση εργασίας
καταχωρούνται σαν αιτήσεις επιθεώρησης (ΑΕΠ).
Το ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Επισημαίνει τις εργασίες ως υγιεινής-ασφάλειας
• Παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών υγιεινής-ασφάλειας
Η ΑΠΟΘΗΚΗ

• Ενημερώνεται για τα ανταλλακτικά που χρειάζονται
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Το ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

• Δίνει πληροφορίες για το μέσο κόστος εργασίας και υπερεργασίας
• Ενημερώνεται για το κόστος ανά εργασία, ανά μονάδα, με διαίρεση σε
κόστος μισθοδοσίας, υλικών και εργολαβίας.
• Ενημερώνεται για την υπερωρίες του προσωπικού
• Ενημερώνεται για τις εγκρίσεις επενδύσεων
Το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

• Ενημερώνεται για τις προβλέψεις αδειών, το υπόλοιπο αδειών και τις
άλλες απουσίες
• Ενημερώνεται για τις κινήσεις των υπαλλήλων (υπερωρίες) από τα
ημερήσια απολογιστικά δελτία.
Το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

• Ενημερώνεται για τις ετήσεις αγοράς
• Ενημερώνεται για τις εγκρίσεις επενδύσεων
Το ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

• Εγκρίνει αν μια αίτηση εργασίας προσθήκης ή μετατροπής θα υλοποιηθεί

3.3

ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τέσσερις βασικές οθόνες του συστήματος, ως
εξής:
1) Διαχείριση Αιτήσεων Εργασίας
2) Διαχείριση Εξοπλισμού
3) Διαχείριση Συμμετοχών
4) Διαχείριση εργασιών προληπτικής συντήρησης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Τα οικονομικά οφέλη που αναμένονται από το σύστημα συντήρησης
προκύπτουν από το ότι θα παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση ώστε να
απαντώνται ερωτήματα όπως:
• Τί θέλει ο εξοπλισμός;
• Πότε το θέλει ο εξοπλισμός;
• Πώς λειτουργούν οι άνθρωποι;
• Πώς αποτρέπονται οι ζημιές και εξασφαλίζεται η συνέχιση της
λειτουργίας;
Όσο πληρέστερες και έγκαιρες απαντήσεις εξασφαλίζονται σε αυτά τα
ερωτήματα τόσο περισσότερο μειώνεται το κόστος συντήρησης και
παραγωγής γιατί:
• Μειώνεται ο χρόνος διακοπής της παραγωγής
• Βελτιώνεται η παραγωγικότηα
• Αυξάνεται η ωφέλιμη ζωή του εξοπλισμού
• Εξοικονομούνται εργατώρες συντήρησης
• Το προσωπικό χρησιμοποιείται αποδοτικότερα
• Μειώνονται οι κατεπείγουσες αγορές που έχουν υψηλότερο κόστος
• Αυξάνεται η αξιοπιστία της συντήρησης
• Υποστηρίζεται ο κύκλος ποιότητας: Καταγραφή του τί θα κάνουμε Καταγραφή του τί κάνουμε -Έλεγχος του τί κάναμε
Το κόστος ανάπτυξης ενός τέτοιου συστήματος εκτιμάται στα 40-50
εκατομμύρια δραχμές και ο χρόνος σε 1-2 χρόνια. Το σύστημα εκτιμάται ότι
δεν θα απαιτήσει πρόσθετο προσωπικό κατά την λειτουργία του, αλλά θα
υποστηριχθεί από το υπάρχον που προσφέρει ανάλογες υπηρεσίες, με νέα,
όμως, οργανωτική διάταξη. Κατανέμοντας την προοπτική του συστήματος
σε τέσσερα έτη, πριν από μια πιθανή ριζική αναβάθμισή του στο τέλος της
πενταετίας, έχουμε ετήσια επιβάρυνση περίπου δέκα εκατομμυρίων δραχμών
(50 εκ/(4 έτη λειτουργίας + 1 έτος ανάπτυξης). Αν λάβουμε υπόψη τον
προϋπολογισμό της συντήρησης προκύπτει ότι το κόστος ανάπτυξης και
λειτουργίας του συστήματος είναι λιγότερο από το 0,6% των ετησίων
δαπανών συντήρησης. Αυτό καταδεικνύει και την οικονομική δυναμική και
τις κρυμμένες υπεραξίες που περικλείει το σύστημα στον τομέα της μείωσης
των δαπανών και της βελτιστοποίησης της λειτουργίας.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η μεθοδολογία καθορισμού των απαιτήσεων του χρήστη ολοκληρώνεται με
την σύνταξη των εκθέσεων απαιτήσεων προς την διοίκηση της επιχείρησης,
την ομάδα ανάπτυξης και τους χρήστες του συστήματος για σύμφωνη γνώμη
και έγκριση.
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