Athos

UNDERHÅLLSHANTERINGSREGISTER

Programmet kan hanterar även
ritningar. Man kan lägga in planskisser, lokalskisser, maskinlinjer 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 WZData AB med support av verkstadspersonal och tekniker m.m.
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Claesson Konsult & Värdering AB, Borås

EKONOMI–
EKONOMI– OCH UNDERHÅLLSAVDELNINGEN KAN ANVÄNDA SIG AV ETT OCH
SAMMA SYSTEM (PORTHOS + ATHOS).
ATHOS).

ATHOS är ett komplett verktyg för att underlätta arbetet
avseende företagens underhåll. Kan användas tillsammans med registerhanteringssystem Porthos.
Systemet är skrivet i databasen access (MS access),
men systemet är gjort så att
databasen inte behöver tillgång till access utan ligger
då på en egen modul. Densamma kan köras som singelversion eller i nätverk.
Systemet är uppbyggt så att
man arbetar med olika menyer
och moduler samt klickar sig
fram mellan dessa.

Det tekniska registret innehåller s.k. grundinformation
om maskiner som typ, fabrikat,
modell,
kapacitet,
storlek, tillverkningsår, tillverkningsnummer, tillverkningsland,
garantidatum,
installationsdatum m.m. Systemet är utvecklat så att
det mesta av all den information man behöver för
varje maskin eller inventarier finnes med. Programmet
har olika konton som följer
varje företags kontoplan.

Programmet kan också arbeta
ihop med vårt registerhanteringssystem Porthos som är ett
av marknadens mest avancerade
program på marknaden. Porthos
hanterar försäkring, kalkylering,
avskrivning, budgetering, simulering, produktionskalkyler, service och underhåll, ritningar m.m.
Här kan man bl.a. simulera fram
avskrivningar i framtiden med
tänkta investeringar.

ATHOS HAR DE UNIKA
EGENSKAPERNA ATT
HANTERA FÖLJANDE:
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Claesson Konsult & Värdering AB
Oberoende industrikonsulter och värderingsmän
Claesson Konsult & Värdering i Borås AB, Box 11038, 507 11
Borås, Trandaredsgatan 200
Tel +46 (0)33 15 27 00, Fax +46 (0)33 15 27 20
info@varderingar.com, www.varderingar.com
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Tag kontakt med oss om Ni
vill ha mer information om
Athos.

