
ATHOS är ett komplett verk-
tyg för att underlätta arbetet 
avseende företagens under-
håll. Kan användas tillsam-
mans med registerhanter-
ingssystem Porthos. 
  
Systemet är skrivet i data-
basen access (MS access), 
men systemet är gjort så att 
databasen inte behöver till-
gång till access utan ligger 
då på en egen modul. Den- 
samma kan köras som sing-
elversion eller i nätverk.    
 
Systemet är uppbyggt så att 
man arbetar med olika menyer 
och moduler samt klickar sig 
fram mellan dessa.  

Det tekniska registret inne-
håller s.k. grundinformation 
om maskiner som typ, fabri-
kat, modell, kapacitet, 
storlek, tillverkningsår, till-
verkningsnummer, tillverk-
ningsland, garantidatum, 
installationsdatum m.m. Sy-
stemet är utvecklat så att 
det mesta av all den infor-
mation man behöver för 
varje maskin eller inventari-
er finnes med. Programmet 
har olika konton som följer 
varje företags kontoplan. 
 
 
 
 
 
 

UNDERHÅLLSHANTERINGSREGISTERUNDERHÅLLSHANTERINGSREGISTER  

EKONOMIEKONOMI––  OCHOCH  UNDERHÅLLSAVDEL-UNDERHÅLLSAVDEL-
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 Athos 

Programmet kan hanterar även 
ritningar. Man kan lägga in plan-
skisser, lokalskisser, maskinlin-
jer eller varje maskin där man 
kan markera och visa var de 
finns och vilket nummer de har 
etc. 
 
För att de som använder systemet 
krävs en användarkod. Till denna 
användarkod kan kopplas en eller 
flera behörigheter som den 
aktuella användaren får tillgång 
till. Denna användarkod läggs 
upp med en annan speciell kod. 
 
Systemet är utvecklat av Claesson 
Konsult & Värdering AB, och WZ-
Data AB med support av verk- 
stadspersonal och tekniker m.m. 
 
Programmet  kan också arbeta 
ihop med vårt registerhanter-
ingssystem Porthos som är ett 
av marknadens mest avancerade 
program på marknaden. Porthos 
hanterar försäkring, kalkylering, 
avskrivning, budgetering, simu-
lering, produktionskalkyler, ser-
vice och underhåll, ritningar m.m. 
Här kan man bl.a. simulera fram 
avskrivningar i framtiden med 
tänkta investeringar.  
 
 
 

ATHOS ATHOS HARHAR  DEDE  UNIKAUNIKA  

EGENSKAPERNAEGENSKAPERNA  ATTATT    

HANTERAHANTERA  FÖLJANDEFÖLJANDE::  

 
� Anläggningsregister 

� Felanmälan 

� Förebyggande underhåll 

� Arbetsorder 

� Rondlistor 

� Förråd - inköp 

� Historik 
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Tag kontakt med oss om Ni 
vill ha mer information om 
Athos. 

PROCESS/FUNKTION/GRUPP

Athos Anläggnings(register)struktur

DELPROCESS/FUNKTION/GRUPP

Aktivitet Maskingrupp

Del i maskingrupp
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Specifik Maskin Maskindel
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Line
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