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EXAMENSARBETE

Common Knowledge Database
Gränssnittsprototyp för en kunskapsdatabas

Sammanfattning
Ascom Tateco AB i Herrljunga, har både produktion- , logisik-  och serviceavdelning.
Kunskapsutbytet mellan de olika avdelningarna är ej optimalt vilket man vill förbättra.
Systemet idag med kunskapsutbyte består bland annat av handskrivna dokument, lokalt
belägna elektroniska dokument och utbyte mellan operatörer.

Uppgiften var att specificera en kunskapsdatabas för produktion- och
serviceavdelningen men under projektet framkom det flera sidoeffekter. För att inte
skapa merarbete på service ansåg man sig tvungen att titta på om det går integrera allt
rapporteringsarbete i affärssystemet, ASW (se symbolförteckning), in i verktyget för
kunskap. Serviceavdelningen prioriterades då den delen av företaget har det största
behovet av ett nytt hjälpverktyg.

Resultatet är en prototyp för gränssnittet som löser många utav serviceavdelningens
dokumenterade problem. Istället för ASW och en separat kunskapsdatabas måste det nya
verktyget kunna kommunicera med både nya och existerande system. För att komma
fram till resultatet har explorativa studier använts tillsammans med intervjuer och
kartläggning av nuvarande situation. Dessutom gjordes en marknadsundersökning för
utvärdering och inhämtning av idéer. Följden av examensarbetet kan bli att man kan ta
bort dagens arbete i affärssystemet (ASW) för serviceteknikerna. Rapporten ska fungera
som ett hjälpmedel för fortsatt arbete med kunskapsdatabasen.
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DISSERTATION

Common Knowledge Database
Interface Prototype

Summary
Ascom Tateco AB in Herrljunga has both a production, logistics and a service division.
The exchange of knowledge between the different divisions is not optimal which they
intend to improve. The system today with knowledge exchange includes hand-written
documents, locally located electronic documents and exchange between operators.

The task was to specify a knowledge-database for both the production – and service
divisions, but during the project consequences appeared. To avoid creating extra work
one was forced to look at the possibility of integrating all report work into the business
system, ASW, within a tool for knowledge. The service division was given priority as
that part of the company has the greatest need of a new help tool.

The result is a prototype for the interface that solves many of service department
documented problems. Instead of ASW and a separate knowledge database the new tool
has to be able to communicate with both new and existing systems. Explorative studies
together with interviews and surveying of the existing situation was used to achieve the
result. Additionally a market research was carried out to get and evaluate new ideas. The
consequence of the examination work could be that they will be able to remove today’s
work within the business system (ASW) for the service technicians. The report´s
purpose is to function as assistance to continued work of the Common Knowledge
Database.
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Symbolförteckning
ASW Det är affärssystemet på företaget och är det system som lagrar allt från

anställningsnummer, artikelnummer, anställda, kunder m.m.

CKDB Common Knowledge Data Base vilket behandlas i examensarbetet, med
svenska ord: kunskapsdatabasen.

YM Ytmonteringsgruppen i produktionen, där komponenter på kretskort
monteras.

TRL Technical Referens Library Det tekniska bibliotek där den interna
informationen finns om företagets produkter och system.

LAN Local Area Network, det lokala nätverket i byggnaden där företaget är
beläget.
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1 Inledning
Hösten 2002 erbjöds jag ett examensarbete på Ascom Tateco AB i Herrljunga där jag
gjort min praktik tidigare under utbildningen. I inriktningen som Elsystemingenjör ingår
en hel del programmering men ingen databaskunskap eller hur man tar fram ett
användarvänligt verktyg. Som programutvecklare kan man behöva fler kunskaper än vi
fått oss tillgodo i skolan så arbetet kändes som en bra chans att få lära mig mer om hur
man tar fram fakta inför ett utvecklingsarbete, hur man bygger prototyper m.m.

Arbetet med kunskapsdatabasen delades in i två delar, en förstudie, där dagens arbetssätt
kartlagdes, och ett examensarbete, där gränssnittet till kunskapsdatabasen utvecklades.

1.1 Bakgrund
Ascom Tateco är ett företag i it / telekombranschen. De är specialister på intern
telekommunikation och tillverkar system för personsökning, trådlös telefoni och
personlig säkerhet. Tillverkningen och service på produkterna sker i Herrljunga där även
examensarbetet utförts.

Ascom Tateco har i flera omgångar under många år diskuterat möjligheten att göra ett
samlande verktyg för att lagra och administrera kunskap. Verktyget skulle i första hand
användas som hjälp vid felsökning i produktionen. Under senare år har
serviceavdelningen vuxit mycket och hjälpen med felsökning behövs numera även där.
På grund av att kretskorten och de elektriska komponenterna blir mindre så förändras
och minskar möjligheterna att mäta sig fram till ett fel. I testerna i både produktionen
och service testar man idag blockfunktioner. Det innefattar ett helt område, ett block, på
ett kretskort. Tiden för att finna fel i dessa block ökar i och med komplexiteten.  Den
tiden vill man minska, både i produktionen och i service. På grund av att beläggningen
på produktionsavdelningen varierar ökar kraven på flexibilitet vilket i sin tur gör att
inlåning av personal blir mycket vanligt. Kan man kombinera både operatörens, som
arbetar med produkterna, och konstruktörens, som utvecklar produkterna, kunskap får
man ut bästa möjliga av en kunskapsdatabas (Åkesson 1994).

1.2 Förstudie
Som inledning till examensarbetet gjordes en kartläggning av arbetssituationen i olika
grupper som en separat förstudie. Förstudien utgick från hur det ser ut hösten 2002 i
produktionsgrupperna och servicegrupperna. Under pågående examensarbete fanns det
fler projekt som gör att en del saker antogs vilket ändrade förutsättningarna för
examensarbetet lite. Av förändringarna kan nämnas id märkning på varje kretskort, och
att reparationsstationer kommer att få fasta datorer. Detta togs ej med i förstudien.
Idéerna från förstudien är fortfarande aktuella (Grönberg, 2002).

1.3 Mål
Examensarbetets mål är att arbeta fram en struktur och en prototyp för gränssnittet.
Rapporten ska verka som hjälpmedel för utvecklingen av verktyget Kunskapsdatabasen
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fram till en realisering och implementering av verktyget. Under ett möte 3 veckor in i
arbetet diskuterades hur man skulle avgränsa arbetet ytterligare då så uppgiften
utvecklades och arbetet blev mer omfattande. Följande delmål fastlades för
examensarbetet:

1.3.1 Delmål

� Studera andra system för jämförelse och inhämtning av idéer
� Arbeta fram ett gränssnittsförlag och skaffa feedback
� Att undersöka möjligheten att slippa rapportera in i 2 olika verktyg utan försöka

sammanslå kunskapsdatabasen och affärssystemet till ett gemensamt gränssnitt för
serviceavdelningen.

1.4 Avgränsningar
� Ingen implementering av gränssnittet.
� Serviceavdelningen får högst prioritet när gränssnitt ska tas fram, då de har störst

behov av en kunskapsdatabas.
� Ingen djupare analys av den tekniska lösningen för systemet utan enbart gälla den

visuella delen och att kontrollera att det finns möjliga tekniska lösningar på
förslagen i examensarbetet.

� Enbart kunskapsdatabas för hjälp vid reparation på kretskortsnivå, dvs. det ska inte
ingå all hjälp utan endast felsökningshjälp.

2 Teoriavsnitt
Kapitlet tar upp en sammanfattning, ett urval, av teorin som ryms inom examensarbetet.

2.1 Systemteori
Här tas viktig teori upp om systemtänkandet (Wallén 2002). Hur bör man tänka när man
börjar bygga ett helt nytt system?

2.1.1 Systemtänkandet

Man bör fråga sig en del frågor när man ska börja planera för ett nytt system. Exempel
på sådana frågor är:

� Vad är systemets funktion?

� Vilka delar ska ingå i systemet?

� Vad ligger i och utanför systemet?

� Vilka avgränsningar finns?

Därefter bör man göra en studie av flöden av information i systemet. Man kan titta efter
naturliga flöden. Man bör göra en del antaganden och avgränsningar. För att kunna göra
det finns olika typer av studier.
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Explorativa studier innebär att man söker reda på grundläggande kunskap om
problemets vad, när, hur och i vilket sammanhang.

Beskrivande studier används för att bestämma forskningsobjektets egenskaper,
insamling av data, systematisering.

Ytterligare sätt är förklarande studier. Där tar man upp frågan varför och väger det
mot problemet, vad för typ av förklaring är relevant? (Wallén 2002)

2.1.2 Informationskvalitet

När man ska bygga ett informationssystem så finns det olika kvalitet på informationen
som ska in i systemet, i vårt fall kunskapsdatabasen.

Bedömningen av kvalitén bör göras med avseende på:

� Informationskälla, bakgrund, sammanhang

� Syfte, avsedd mottagare

� Tillfälliga och systematiska fel i datainsamling, rutiner för felhantering

� Behörighetsfrågor, vilka ska ha tillgång till informationen, vilka får revidera
uppgifter

� Den faktiske användarens syfte, följder av att användas i andra sammanhang än
systemet upprättas för (Wallén 2002)

2.1.3 Design: Formgivning, konstruktion och planering

Vid utformningen av ett nytt system bör man ta hänsyn till olika delar. I
datorsammanhang är interaktionen teknik – användare viktig. Konstruktion och / eller
utformning kan ta hänsyn till följande krav:

� Vilka är de grundläggande funktionskraven? Bör lösningar vara skräddarsydda,
flexibla och / eller generella?

� Vilka krav ska ställas på det nya systemet?

� Hur arbetar man vid datorn? Hur ska informationen presenteras?

� Vid all design spelar förebilder en stor roll!

� Hur provas en konstruktion? Blev produkten som tänkt? Gör prototyp och prova om
den fungerar, det får inte bero på tur! ”Trial and error” är sällan den bästa lösningen.

Sammanfattande faktorer:

� Funktion och användning

� Konstruktion och produktionssätt

� Omgivningsfaktorer
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� Användarens behov och kunskaper (Wallén 2002)

2.1.4 Tyst kunskap

Det finns olika typer av kunskap [Tabell 1]. En typ av kunskap är den som inte uttalat
märks men som definitivt finns, så kallad tyst kunskap. När man bygger ett system så
bör även dessa faktorer räknas in (Wallén 2002).

Tabell 1 Exempel på olika typer av tyst kunskap

Problemuppfattning: Praktikern har med erfarenhet från tidigare fall förmåga att
uppfatta vad som egentligen är ett problem. Omformas sedan
till något hanterbart.

Kontextberoende
kunskap:

Yrkeskunskap, i datorsammanhang kan så kallat expertsystem
vara till god nytta om problem och kontext är väl avgränsade.

Kunskap sitter i
kroppen:

Den kunskap vi upplever genom våra sinnen, ett av skälen att
dator och människa inte är lika.

Värdering, beslut och
handlingsriktad
kunskap:

Praktikern kan besluta och handla även vid otillräcklig och
motsägande information. Hit hör improvisation.

Underförstådd
kunskap:

Hit hör underförstådd kännedom om förutsättningar, sånt som
är självklart men ej uppmärksammas.

Förebilder och
exempel:

Inlärning genom exempel och referensobjekt.

Yrkesverksamma
kvalitetsnormer:

Så specialiserad kunskap att bedömning bara kan göras av
kollegor.

2.2 The Case Against Knowledge Management
Att bygga kunskapsdatabaser är det många som gjort i många olika syften. Frågan är hur
bra de är, vilka problem stöter de på? I tidningen Business 2.0, fanns en sammanfattning
av en bok skriven av Thomas A Stewart som berör ämnet. Syftet med boken är:

”en kokbok för att förstå den fundamentala tekniken för att
frigöra sig från beroendet av recepten”
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Många företag idag lägger miljontals kronor på ”knowledge management” för
att de tycker att kunskapsspridning är viktigt, problemet är att de misslyckas
med att specificera vad det är för kunskap de behöver och hur den ska hanteras.
Idag genomgår sådana här system stora förändringar av idéer, tekniker och
teknologier som tyvärr ofta leder till ökade kostnader. Man behöver inte titta på
siffror, det räcker med att konstatera hur mycket tid man lägger ner på att söka
vid datorn (Stewart, 2002).

Ett test gjordes med en epostklubb, där man helt enkelt frågar varandra om
saker som berör arbetet. Trots att det kunde bli många brev var några punkter
helt avgörande för ett fungerande resultat:

� Man börjar med en fråga.

� Personer som inte tror sig kunna bidra med något förstår av diskussionen att
de ändå har något att tillföra. Det medför att tyst kunskap kommer fram.

� Det tolererar ickespecialistiska formuleringar. Vid sökning i databaser
beror det på vad som tidigare inskrivits i databasen om den hittar vad man
söker. Det i sin tur kräver en viss kunskap vad man ska söka på.

� Det är ”enklare” att skriva epost än att söka. Med det menas att det är
lättare att föra en diskussion via epost om man inte vet vad man ska söka på
i en databas.

Det blev ett diskussionsforum, de vanliga databaserna talar bara om vad någon
har lagrat, e-postklubben däremot handlar om att lära sig och att söka kunskap
själv (Stewart, 2002).

Tekniken möjliggör endast kunskapssökning, men man måste fråga sig, vilken
kunskap till vilken nytta? Man måste välja den kunskap som är viktig, en
kunskapsdatabas kan inte innehålla allt.

Viktigt är också att kunskapen hanteras där den används och att man ska inte
bara återanvända kunskapen, man ska stimulera nyskapande. Det innebär att
man inte vill ha svar från duktiga smarta människor, utan att man ger personen
en chans att själv plocka ihop rätt svar/lösning. Under utveckling av nya
verktyg bör man vara vaksam på faran med teknologi.

”Moores lag: Det är fakta att det krävs mer energi, tid och kraft
att lösa problemen man varit med att skapa”

Informationsteknologi är ett bättre namn än kunskap. Man försöker göra om
information till kunskap. Det behövs inte. Behövs gör dock en stor del
humanistisk påverkan för att få fram en bra kunskapsdatabas (Stewart, 2002).
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2.3 Användarcentrerad systemdesign
Boken, Användarcentrerad systemdesign av Jan Gulliksen och Bengt Göransson, 2002,
beskriver lite annorlunda hur man bedriver ett bra utvecklingsarbete för ett verktyg med
användaren helt i centrum. Den tar upp användarmedverkan, projektstyrning, metoder
och roller (Gulliksen et al. 2002).

Först av allt måste man förstå orsaken till projektet. Varför vill man ha ett nytt verktyg?

Orsak till datorstöd:
� Effektivisering
� Höjd kvalitet
� Kvalitetssäkring
� Förbättrad arbetsmiljö

Problem med nya verktyg kan vara att de inte fungerar på ett bra sätt, vilket medför att
de istället blir belastande och stressande. Användarnas krav och behov ska styra
utvecklingsarbetet. Dessutom är det lag på att varje arbetstagare har rätt att vara med vid
utformning av datorstödet i sitt arbete. Det finns olika metoder som är nyttiga vid
användarcentrerad systemdesign, informella användbarhetstest, användaranalys,
utvärdering av existerande system och prototyping för att nämna några (Gulliksen et al.
2002).

Det är viktigt att man inte koncentrerar arbetet på bara en sak i taget. Man behöver
fokusera på flera saker samtidigt såsom analysarbete, design och utvärdering.
Prioriteringen ska ändå ligga på vad som är bra för användarna. Tänk inte enbart på
tekniska möjligheter eller begränsningar (Gulliksen et al. 2002)!

För att få fokus på användarna så bör man ha aktiv användarmedverkan i
utvecklingsarbetet. Designlösningar bör itereras med användarna, dvs. en ordentlig
analys av användarnas krav och användarfas. En gemensam och delad förståelse
underlättar arbetet. För det kan man använda simulering för att åskådliggöra den
framtida användningssituationen. I användarens ögon är det gränssnittet som är
systemet. Prototyper bör därför tidigt och kontinuerligt användas för att visualisera och
utvärdera idéerna och designen på det nya verktyget tillsammans med användarna. Ett
tips är att jobba med flera prototyper parallellt (Gulliksen et al. 2002).

2.3.1 MDI - Människa Dator Interaktion.

MDI betyder samspelet mellan maskin och människa. En tendens inom MDI är att se på
gränssnitt som ett hantverk. Det i sin tur omöjliggör någon form av strukturerat
arbetssätt och kräver talang! MDI ska användas som stöd för systemutvecklingen för att
bättre fånga upp användarnas behov och ge ett bättre underlag (Gulliksen et al. 2002).
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2.3.2 Användbarhet

Användbarhet är något som förväntas men som sällan uppnås. Tyvärr har utvecklingen
av ett verktyg sällan kravet på sig att verktyget ska vara användbart. Det betraktas som
en magisk egenskap som rätt vad det är förväntas uppnås.

Ett nytt system med bra användbarhet måste vara:

� Effektivt

� Ändamålsenligt

� Tillfredställande

Annars utgör det inget stöd i det dagliga arbetet.

För att få ett bra verktyg måste den som beställer verktyget inneha beställarkompetens:

”Förmågan att planera, formulera, kommunicera och övervaka
en systemupphandling och systemutvecklingsprojekt utifrån ett
perspektiv som ser verksamheten i termer av aktivitetsnivå och
utvecklingspotential. Användarnytta och användbarhet är ett
nödvändigt men inte tillräckligt kriterium för en välmående
organisation med produktiva, effektiva och tillfredställda
användare.”[Gulliksen et al. 2002, sid 58]

2.4 Databaskunskap
I arbetet med att ta fram gränssnitt till en ny kunskapsdatabas, krävs lite kunskap om
databaser. Det ingår inte i examensarbetet att utveckla själva databasen men kunskapen
om databaser behövs för en ökad förståelse för vilka funktioner som kan komma att
behövas i gränssnittet, vilken typ av information man behöver få fram och spara i
CKDB, dvs. kunskapsdatabasen.

2.4.1 Vad menas med en databas?

Vad är data? Man kan säga att det är uppgifter av olika slag. Information är en form,
kunskap en annan. Med ordet databas brukar man mena: en samling data som hör ihop
och som modellerar en del av världen och är persistent, dvs. finns kvar när datorn stängs
av (Pandron-McCarthy 2003).

En databas hanteras av databashanterare. Många är mycket stora och komplicerade och
är egentligen hela system. Ett exempel på ett sånt system är Microsoft SQL server (som
också används på Ascom Tateco). Fördelarna med att använda en databashanterare och
inte programmera allt själv till - tillexempel ett kundregister - är att databashanteraren
är: enkel, kraftfull och flexibel.

Den vanligaste typen av databas är relationsdatabaser. De lagrar data i tabeller.
Tabellerna har kolumner (attribut), som innehåller data.
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Tabell 2 Ett exempel på en databastabell med kolumner och data

Nummer Namn Adress

7 Åsa Stacketorp

45 Hugo Glasgatan 4

Vad som får finnas i tabellen, vilka kolumner och vilka data bestäms av ett schema. En
sökning i databasen kallas för en fråga. Det går att utföra många komplicerade
operationer mot databasen på ett enkelt sätt. Man kan med korta kommandon lätt få
fram alla kunder som börjar på S. Lika lätt är det att ändra i databasen. Man kan som
exempel lägga till en ny kolumn i databasen med hjälp av kommandospråket SQL.
Något som krävt en hel del ”vanlig” programmering om man inte använt
databashanterare (Pandron-McCarthy 2003).

2.4.2 3-nivå arkitekturen

Man kan betrakta databaser på 3 olika nivåer med samma data.

� Externa nivån (vy-nivån) - beskriver hur de olika användarna ser databasen. Externa
schemat.

� Den logiska nivån – beskriver hela databasen uttryckt i implementationsmodell som
databashanteraren använder. Logiska schemat.

� Den interna eller fysiska nivån beskriver hur data är lagrat. Fysiska schemat.

Olika typer av användare är de personer som arbetar med databasen.

� Expertanvändare – de som är väl insatta i databasens uppbyggnad.

� Tillfälliga/Naiva användare – kan inget om databasens uppbyggnad, de behöver ett
användargränssnitt.

� Databasadministratörer – ungefär som systemansvarig.

� Andra datorprogram – de hämtar respektive lämnar data i databasen.

Databaser möjliggör en bättre säkerhet. Man kan då ge olika typer av användare olika
rättigheter, vilket i sin tur möjliggör skydd av data mot obehörig åtkomst (Pandron-
McCarthy 2003).

2.4.3 Nackdelar med databaser

Det passar ej alla. Enkelhet och flexibilitet kräver resurser såsom mer minne och mer
diskutrymme, jämfört med ett specialskrivet program (Pandron-McCarthy 2003).
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2.5 Sammanfattning av teoridel
I utvecklingen av ett nytt verktyg finns många aspekter att ta hänsyn till. Några punkter
finns för att strukturera upp arbetet. Man kan börja med att undersöka:

� Systemets funktion och användning

� Omgivningsfaktorer

� Användarnas behov och kunskap

Vanliga fällor när man utvecklar nya verktyg är att tekniken tar överhanden och att
syftet med verktyget går förlorat. Möjligheten att kunna göra så mycket blir i sig en
begränsning, då blir inte verktyget en tillgång utan en belastning. Syftet med ett nytt
verktyg måste vara att underlätta, det måste vara effektivt och ändamålsenligt.

För att undvika fällorna finns flera olika metoder:

� Begränsa sig, ett verktyg kan inte och ska inte innehålla allt

� Användarmedverkan tidigt i utvecklingsarbetet

� Informella användbarhetstest

� Prototyping, ha gärna flera protoyper parallellt

� Simulera den framtida arbetssituationen

Kom ihåg att för användaren är det gränssnittet som är systemet!

Systemet i sin tur kan vara ett databassystem. Det kräver resurser såsom minne och
hårddiskutrymme. Databaser är flexibla, enkla att hantera och kraftfulla. Fördelen är att
man kan använda flera olika gränssnitt utan att databasen behöver förändras.
Användaren ser inte varifrån uppgifterna kommer. Databastekniken gör det lättare att
möta olika användares behov. Det finns ofta flera olika användargränssnitt, dvs
program som användaren kan använda för att söka eller ändra i databasen.

3 Allmänt om Kunskapsdatabaser
Kort sagt kan man säga att begreppet kunskapsdatabas är oerhört allmänt. Det kan stå
för ett uppslagsverk, en ”anslagstavla” m.m. Det som framställs som kunskap i
datorprogram handlar egentligen om informationsteknologi. Hur får man människor att
vilja söka och lagra kunskap? Hur ska man få fram ett verktyg som stimulerar
människor utan att vara någon form att förmyndarverktyg som bara talar om vad som är
rätt och fel? Dessa frågor verkar vara de flesta kunskapsdatabasers dilemman.

3.1 Marknaden
Vid undersökning av marknaden måste man först konstatera att svenska verktyg, dvs
svensktillverkade för den svenska marknaden var svårt att hitta med de funktioner som
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krävdes. Vid sökning på Internet med orden ”Knowledge management” och
”Knowledge management software” visade uttrycken vara väldigt allmänna. Då CKDB
har syftet att samarbeta med testsystemen på företaget krävdes någonting mer. Det finns
också verktyg i Tyskland men på grund av språkförbistring kunde inte det utvärderas.

Enligt Bo Sandberg, Ascom Tateco AB finns ett system i Tyskland som heter och
fungerar som följer:

”Router Solutions GmbH/ Peter Jordan

har ett komplett system för att hålla koll på och föra statistik på fel i tester,
avsyning och repplatser. Verktyget har en central server och ett antal
applikationer för t.ex. reparationsplats, statistik mm. Det finns möjlighet att
låta systemet ge larm beroende på om ett antal parametrar överskrider satta
värde t.ex. x antal fel per 100enheter. Verktyget har cadviewer kopplad till
databasen så att det t.ex. i cadstationen går att få upp bild med felaktig
komponent markerad. En normalinstallation med server och klienter kostar
ca 1Mkr. ”

Fler verktyg finns på marknaden som kanske låg i närheten av funktionaliteten som
önskas, och tre av dessa valdes ut för inhämtning och jämförelse av idéer:

Tabell 3 Visar exempel på olika Knowledge Management tillverkare av verktyg
Namn på produkt Tillverkare Land Krav på kund Språk
TRACS GenRad Usa Idmärkning på kretskorten Engelska
ISYS Portal Odyssey

Development
Australien Dokumenthanterings-system Engelska

EKnowledge Portal Hyperwave Usa Enbart webb-baserat
gränssnitt

Engelska

3.1.1 TRACS

TRACS är ett verktyg som bygger på att man ska kontrollera processen när man bygger
och kontrollerar kretskort. I branschen behövs en kunskapsbas med verifierade
reparationer. Ju mer kunskap som finns om tillverkningen ju mindre fel får man.
Verktyget erbjuder:

� Olika typer av alarmsystem för frekventa fel, så det upptäcks innan leverans till kund

� Reducerar flaskhalsar i produktionen på grund av ökad noggrannhet

� Papperslös insamling av data från alla delar av produktionsstegen

� Förser med viktig information för ISO 9000 certifiering

TRACS samlar och analyserar automatiskt data och parametrar. Det ökar säkerheten vid
reparationsprocessen och minskar orelevant felsökning (<www.teradyne.com> 2003).



Common Knowledge Database

11

TRACS kontrollerade reparationsprocess

TRACS skapar en feldatabas som informerar operatören vilka reparationer som varit
mest framgångsrika för ett speciellt fel på ett specifikt kretskort.
Operatören kan därefter snabbt bestämma vilken åtgärd som är bäst. Det gör det enkelt
för reparatören att urskilja olika typer av fel, såsom kortslutningar, avbrott, saknad,
felaktig eller defekta komponenter.
För att göra systemet säkert arbetar TRACS enbart med verifierad data. Detta läggs till i
databasen, skulle kortet fortfarande vara felaktigt läggs det inte till något i databasen och
kortet återgår till reparation (<www.teradyne.com> 2003).

Dåliga kretskort

Idag producerar monteringslinerna fler kretskort än någonsin. Om det skulle vara så att
kretskort som testas får en för hög frekvens av fel larmar TRACS direkt, och man kan
åtgärda fel så fort som fel uppstår / upptäcks (<www.teradyne.com> 2003).

Grafiska verktyg

Var helst man befinner sig, var tillverkningen än är kan TRACS grafiska ”lineviewer”
simulera och visa status och informera om tillverkningen, inklusive processalarmen.
Verktyget kan också gå in på specifika delar för ett specifikt kretskort.

TRACS  är designad för att sluta loopen mellan test och omarbetning.
Man blir enligt säljaren mindre beroende av specialister utan klarar sig med mindre
kompetens ute i produktionen (<www.teradyne.com> 2003).

3.1.2 Isys Portal

Hur bygger man en kunskapsportal? Den ska passa som handen i handsken. Men det
finns inget som passar alla. Portalen består av olika byggblock och komponenter.

Undersök ett scenario

Personal på ett företag behöver en kunskapsportal för att möta, svara och hjälpa sina
kunder bättre. Man kan börja med att:
� Kunskap redan finns
� Det finns dokument som redan lagrats någonstans i ett LAN.
� Det finns redan en databas som används till kundfrågor

Denna biten är enkel, Isys, kan lätt lägga index på all info när den lägger upp alla
dokument igen. De vill också uppmana personalen att dela information mer än tidigare.
För detta kan det levereras utanför eposten, exempelvis Outlook, och skapa ett antal
delade mappar och när personalen ”springer på” något intressant så är det bara att
kopiera in i den gemensamma foldern (<www.isys.com.au> 2003).
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Med vanlig informationskunskap kan man låta noteringar och filer läggas till i
kunskapsportalen och ha formulär som poppar upp när man frågar efter kundnamn, hur
informationen visades och vilket värden kunskapen hade.

De har även möjlighet att ha ”clipping category”, där urklipp av artiklar och tidningar
samlas som har ett visst värde.
ISYS erbjuder ett webbgränssnitt med nätverksbaserad kunskapshantering som ger ett
enkelt fönster för hela vidden av en organisation. ISYS högprestandasökning och
genomgående teknologi bereder en omedelbar tillfredställelse på informationskraven.
Isys kan hantera 125 olika filformat på en gång (<www.isys.com.au> 2003).

3.1.3 Hyperwave eKnowledge Portal

Verktygets syfte är att skära i kostnaderna, öka växelverkan mellan företag, dotterbolag,
kunder och partners.

En portal utan band: Om man använder Hyperwave eKnowledge Portal så kan varje
individ få en omfattande/innehållsrik insyn i organisationen. De förser i syfte att föra
samman olika delar av företaget, öka samarbetet och fortsätta lärandet utan band.

Kraften i konceptet: I  en växande komplex verksamhet sökes hela tiden förbättringar
och förnyelse genom bättre samarbete. Ingen annanstans är det mer tydligt än i en
organisation som har infört principen av kunskapshantering. Undersökningar visar en
kraftig ökning av tillgångar och kapital i jämförelse med jämlika företag som inte tar
tillvara dessa tillgångar.

Kontrollera flödet: Portalen har länge kallats ansiktet till kunskapshantering. Ett av
skälen är portalens förmåga att hjälpa organisationer och individer att sålla i
informationsflödet. Användningen av portal, individer och chefer baseras på avdelningar
såsom projekt, tema eller någon annan gruppering i företaget. På detta sätt kan individer
se information och applikationer som gäller en given uppgift eller projekt.

Växelverkan genom företaget: Det går använda Hyperwave eKnowledge Portal genom
hela företaget likväl som för dotterbolag. Genom att öppna sökningsarkitekturen kan
nästan alla applikationer integreras genom användning av Java Script eller Java Servlets.
Hyperwave eKnowledge Portal integrerar med ett ”host-back-end” system. Inklusive
populära Enterprice Resource Platforms (ERP) meddeladesystem och andra
applikationer.

Team Tabs: Ett samlande ord för verktygets förmåga att samla alla projekt på en vy.

Det representerar en portal som innehåller all nödvändig information, källor, och
applikationer som är relevanta projekt. Vilket medför tidsbesparing som i sin tur medför
kostnadsbesparingar (<www.hyperwave.com> 2003).
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3.2 Sammanfattning
Vid sammanfattning av de olika verktygen så är det TRACS som arbetar mest i den
riktningen som Ascom Tateco eftersträvar. Efter förfrågan på priser är det underförstått
att man helst ska använda hela TRACS testsystem, att man måste ha idmärkning och att
det dessutom alltid är på engelska. Om företaget ska arbeta med hela konceptet blir
kostnaden stor. Dock vill de som säljer TRACS inte prata siffror.

Isys Portal verkar inte heller motsvara vad som eftersöks. Istället användes den
informationen som inspirationskälla för olika sätt att ta fram och presentera data.
Verktyget hanterar dokument i olika format. Den omvandlar de dokument som inte
passar in i systemet, utan att förstöra, till en modell som passar.

Hyperwave eKnowledge Portal hanterar grupperingar som exempelvis projekt för hela
företaget. Att sammanföra olika data och källor från olika delar till ett gemensamt
fönster. Man ska få en totalbild över projektet var man än befinner sig i företaget.

4 Företagsbeskrivning
Företagsbeskrivningen är till för en ökad förståelse för resten av rapporten. För att man
ska förstå hur komplex och varierande situationen är och för att se hur många olika
arbetssituationer som det måste tas hänsyn till i utvecklandet av en kunskapsdatabas.
Här görs en mer ingående beskrivning av service på grund av prioriteringen på den
delen av företaget i examensarbetet.

4.1 Organisation
I Herrljunga finns både en produktionsavdelning och en serviceavdelning. De är
uppdelade i grupper som kallas Produktverkstäder (PV). I produktionen finns det tre
produktverkstäder och en produktverkstad i service. Alla produktverkstäder har en
produktverkstadschef (PVC).

Figur 1 Bild över Herrljunga fabrikens stora gruppindelning
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4.2 Affärssystem ASW
Affärssystemet på Ascom Tateco AB kallas ASW men heter egentligen MPS som står
för Material Planing System. Systemet är anpassat efter Ascom Tatecos behov. I ASW
finns de flesta uppgifter som företaget behöver om sin personal, kunder, ordrar,
artikelregister m.m.

4.3 ASW, Service order
Inom ASW finns en separat del som heter Service Order som serviceavdelningen arbetar
mot. Uppdelningen beror på att service arbetar på ett delvis annorlunda sätt jämfört med
produktionen. På en order, dvs. en inkommande produkt för åtgärd (serviceorder - SO),
finns alla uppgifter som teknikerna behöver.

Uppgifterna skrivs in i Service order av ISA (se kap 4.4.1).

4.4 Serviceavdelningen
Serviceavdelningen är indelad i olika grupper. Grupperna skiljer sig i flera avseenden,
bland annat i storlek, arbetssätt och typer av produkter. Grupperna använder sig av
produktionens kunskap och utrustning i olika utsträckning. Det är möjligt då de båda
ligger i samma byggnad, vilket är en klar fördel. Likheterna mellan grupperna är:

� Alla grupper arbetar mot en order.

� Alla ordrar har ett ordernummer med ett visst antal enheter på.
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� Enheterna har ett serienummer som ligger i ASW. Serienumret sparas vid sluttest
eller packning av nytillverkade produkter. Alla produkter har en kund från början,
ingenting tillverkas utan en kundorder. Samma sak gäller service. Ingenting åtgärdas
utan en service order.

Figur 2 Visar arbetsgruppernas indelning i Service

4.4.1 ISA

Isa står för Inhouse Service Administration vilka hanterar det administrativa för service.
De skriver in alla produkter som kommer in för åtgärd, de har kundkontakter, tar emot
trasiga och skickar lagade enheter plus många andra arbetsuppgifter.

4.4.2 Mobila enheter

Dessa grupper hanterar mobila enheter. De reparerar endast till en viss nivå, dvs. endast
enklare fel. Vilket leder till snabb service mot kunden. Vid svårare fel byts kretskorten
mot utbyteskort. Utbyteskorten repareras i sin tur i Service Teknik gruppen, som i
dagligt tal kallas Steken. De har kompetens att laga på komponentnivå och hanteringen
ger dessutom totalt sett effektivare reparationer.

4.4.3 ServiceTeknik

Denna grupp hanterar enbart mobila enheter. Orsaken till att man särskiljer på gruppen
från de andra mobila grupperna beror på att åtgärder på utbyteskorten görs här. Det
innebär att gruppen innehar en gedigen kunskap på djup nivå om många olika sorters
kretskort. Med djup nivå syftas en bred, djup kunskap vid felsökning, man läser
elschema och har en god förståelse för elektroniken. Dessutom har de service på DECT-
telefonerna. DECT står för Digital Enhanced Cordless Telecommunications. Dessa
produkter är högvolymprodukter. Produktionens tester och kunskap utnyttjas i
servicearbetet, för att säkerställa en god kvalitet.
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4.4.4 Fast utrustning

I en komplett systemlösning ingår också ett antal fasta enheter såsom centralenheter,
interfacemoduler eller sändarutrustning. Dessa tillverkas och servas också i Herrljunga
av Ascom Tateco AB. I gruppen hanteras avancerade kretskort som kräver avancerad
elektronisk kunskap. Gruppen reparerar allt själva på komponentnivå, se kap 4.6.2.

4.4.5 Ericsson

Ericssongruppen tillhandahåller service på före detta Ericssonprodukter. Ascom Tateco
och Ericsson samarbetar i flera avseenden och en del produkter har tagits över av
Ascom. Denna grupp arbetar nästan enbart med dessa produkter. Naturligtvis finns det
inte tillgång till samma dokumentation (TRL:en, se kap 4.6.3) på produkterna som i de
andra grupperna, och även testutrustningen är utvecklad av Ericsson. Möjligheten att
utnyttja produktionens utrustning och kunskap finns sällan. Vidare leder det till unik
kunskap i gruppen, som idag inte dokumenteras på något sätt. Det som är dokumenterat
finns i gamla Ericssons dokument.

4.5 Databaserna
På företaget finns det testsystem som lagrar data i databaser. Det finns både en
mätdatabas där värden lagras från en godkänd test och en feldatabas där värden lagras
om testen inte godkänner enheten.

4.5.1 Mätdatabas

Mätdatabasen lagrar mätvärden från godkända tester. Värdena sparas oftast från de
automatiska testerna. Det är testsystemen som skickar mätvärdena från testen till
databasen. Värdena sparas och finns de där ”för all framtid”. Värdena används till
statistik och när något är ur funktion, då de kan utnyttjas för att härleda orsaker.

4.5.2 Feldatabas

Feldatabasen lagrar mätvärden från de teststeg som inte godkänts. Dessa värden sparas
för all framtid. Användningen av dessa mätvärden finns om man behöver spåra något fel
under lång tid från någon test eller produkt. Värden kan börja flyta (dvs. öka eller
minska), teststopp kan inträffa mer frekvent, då utnyttjas feldatabasens värden för att
kunna härleda orsaker.

4.6 Felsökning idag
Om och när fel uppkommer på produkterna måste man både lära sig att inte göra om
felen, och dessutom måste man åtgärda de fel som blir. Vid felsökning idag är
arbetssättet inte effektivt, vilket gäller både tillverkningen och service.
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4.6.1 Tillverkningens felsökning

Vid tillverkning av elektroniska produkter finns det mycket små marginaler och något
kan lätt bli fel. För att fånga upp eventuella fel har man testsystem. Nämner här de två
viktigaste typerna av tester (se Figur 3).

� Funktionstest – en test där man kontrollerar kretskortets funktionalitet. Skulle testen
underkänna kan man oftast härleda felet till YM, dvs ytmonteringsgruppen, där
komponenter placeras och löds fast, allt med hjälp av maskiner.

� Sluttest – testar en färdig produkts funktioner. Eventuella stopp i testen tyder ofta på
fel som uppkommit i produktionsgruppen. I gruppen görs efterarbete, en del
komponenter löds på i efterhand och andra detaljer såsom plastkåpor (exempelvis
telefonskal) monteras för att få färdig produkt.

Figur 3 Exempel på arbetsflöde i produktionen

4.6.2 Service felsökning

Arbetssättet i service skiljer sig en del från produktionen (se Figur 4). Både på grund av
felorsaken, vilket i service fall beror på slitage av en från början fungerande produkt,
dels på grund av ålder på produkterna. De servar idag produkter som är upp till 25 år
gamla.
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� Felaktig produkt
� Gruppens fel
� YM-fel
� Annat fel

� Reparation
� Sluttest = godkänd produkt

Felsökning (Arbetssättsexempel): Stopp
i testen, testen talar om en del vad det
kan vara för fel (olika från test till test)
operatören byter ofta enhet, tar en ny till
testen och försöker laga den trasiga
enheten under tiden nästa enhet körs i
testen. Om testen tar lång tid, vilket en
del gör, är detta ett bra sätt att utnyttja
tiden, man hinner ofta laga de fel som
uppkommit. Är felet komplicerat läggs
enheten åt sidan för att repareras av
annan operatör eller vid ett senare
tillfälle.
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Figur 4 Exempel på arbetsflöde i service

4.6.3 Gemensamma hjälpmedel för produktion och service

Vid ALL felsökning finns det hjälpmedel såsom:

1. Felsökningslathund

2. El-schema

3. Komponentplaceringsschema

4. TRL:en (Technical Referense Library)

4.7 Idmärkning
Kretskort och enheter har idag inget eget identifieringsnummer som används. Däremot
får den färdiga produkten ett serienummer, vanligtvis i samband med sluttest. Det
används för att ha kontroll på enheterna hos kund och i service (för historik), men det
har flera andra användningsområden.

Idag finns ett försöksprojekt på företaget med idmärkning. Det gäller två nyare
produkter där idnumret programmerats in i minnet. När enheten/kretskortet testas så
lagras idnumret i mätdatabasen, se kap 4.5.1, om mätvärden är felaktiga så lagras
idnumret i feldatabasen, se kap 4.5.2. Efter åtgärd på kretskortet så testas det igen. Vid
godkännande kommer en fråga på vad som är åtgärdat. Databaserna jämför id-numret
för kontroll och om det har hamnat i feldatabasen så måste en åtgärd lagras, så kallad
tvingande inrapportering.

4.8 Kartläggning av ASW-användningen
Uppgiften att ta reda på vilka data serviceteknikerna använder och behöver i ASW
skulle dokumenteras. Detta kom att ligga som underlag för vilka funktioner ett nytt
gränssnitt behövde. I och med det ställdes en massa frågor. Vad använder de för
uppgifter i ASW-service order? Varför använder de just de uppgifterna? Kan man
”sålla” bort en del onödiga steg i arbetet eller är alla steg de gör i serviceordersystemet
nödvändiga? För undersökningen användes explorativa studier, se kap 2.1.1. I arbetet

Service: (exempel på flöde)
� Läser felbeskrivning
� Standardöversyn av produkt
� Test/Uppkoppling

� Reparation
� Test/Uppkoppling
� Inrapportering/Fakturering

Felsökning (arbetssättexempel):
Teknikern öppnar produkten och gör
standardgenomgång. I en del fall ser
teknikern felet direkt, annars ringas felet
oftast in under genomgången. Teknikern
har ledtider (max reparationstid) för alla
produkter. Enhet lagas och testas för
kontroll.
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krävdes också en bra informationskälla, någon som känner till systemet väl, helst mer än
”ordinarie” servicetekniker. I samråd plockades representativa personer ut. Dessa skulle
säkerställa informationskvaliteten, se kap 2.1.2.

4.8.1 Vad använder service i Service Order?

I Service Order arbetar teknikerna hela tiden. Alla teknikerna har personlig inloggning i
systemet. De har en order de arbetar på, väljer en produkt de ska laga. Först och främst
anges 10 bolag (utlandet) eller 20 bolag (Sverige). För dessa båda bolag gäller olika
rutiner och regler. Dessutom finns det regler inom varje typ av kund. Det finns 2 stora
indelningar: Kontraktskund och ej kontrakts kund. Kontraktskunden har nästan alltid ett
fast pris oavsett vilken reparation som görs, kund utan kontrakt får betala vad det kostar,
dvs. material och arbetskostnad. Uppgifter på detta finns och används i Service Order
(ASW).

1. Loggar in, teknikern har en personlig inloggning med namn och lösenord.

2. Väljer bolag, 10 eller 20, vilket förklarats tidigare.

3. Anger att man vill arbeta i Service Order, detta görs två gånger.

4. Letar upp den order teknikern tänkt arbeta med. Ordern i sin tur har teknikern hämtat
manuellt.

5. Markerar order och får fram alla produkterna på ordern, det kan vara flera produkter.

6. Teknikern väljer ut en produkt, via serienumret som varje produkt har. För att få
fram serienumret behövs ofta produkten öppnas, dvs skruvas isär mer eller mindre.

7. Därefter går teknikern igenom och lagar enheten

8. Rapporterar vad som är åtgärdat med koder (kan bara ta en i taget = omständigt)
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9. När hela ordern är klar så skrivs följesedel ut

10.  Därefter avslutas ordern

Figur 5 Bilden visar exempel på hur ASW Service Order ser ut idag

4.8.2 Uppgifternas syfte i ASW

Med uppgifter såsom historik, kunduppgifter, ”objekt site” och ”overview” underlättas
arbetet för serviceteknikern. Problemet idag är att uppgifterna inte ligger lättillgängligt
utan man måste gå omvägar dvs. söka på många sidor och ”gå” många steg innan man
kommer till målet. Språket är engelska även om uppgifterna man skriver in är på
svenska. Man använder ASW för att ta reda på om enheten varit inne förut, om och vad
som åtgärdats då och av vem. Man vill kanske också veta vilken kund det är för att
kunna ställa frågor. Den sista inrapporteringen är till för att materialkostnader ska dras
från rätt konton, och teknikern rapporterar exakt vad som är åtgärdat. Problemet är att
det går bara att rapportera in en åtgärd i taget.

5 Metoder
Idag läggs ofta de mesta resurserna i utvecklingen av ett nytt system på databaser och
verksamhetsfunktioner. Gränssnittets användbarhetsandel av utvecklingsbudgeten
motsvarar ofta inte mer än någon procent, trots att det idag finns utbildad kompetens
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[Gulliksen et al. 2002, sid 23] på arbetsmarknaden. I examensarbetet har fokus legat på
användbarhet och användarvänlighet.

Avsnittet har för avsikt att beskriva hur arbetet bedrivits och fortskridit. Arbetet delades
in i olika faser. Fas 2 är den nivå som examensarbetet minst ska nå.

5.1 Studier och Fas 1
För att genomföra arbetet och uppnå de mål som ställts upp har flera olika metoder
använts. Under denna fas analyseras förstudien (Grönberg, 2002). där det:

� Fastställs vilka olika typer av roller som finns och hur de arbetar i
kunskapsdatabasen.

� Fastställs vilka händelser som finns för respektive roll.

Andra liknande examensarbeten lästes igenom för att få en känsla av vad som är viktigt
och var man bör lägga det mesta arbetet (Custovic et al. 2001)(Fleischer et al. 2002).
En del litteratur studerades för att ta fram hur problemet skulle angripas på bästa sätt.
Speciellt studerades hur man ska/bör arbeta när man tar fram ett helt nytt verktyg, se
Teoriavsnitt i kapitel 2.

5.2 Möten och Fas 2
Flera möten med grupperna har varit en viktig del för att få förståelse för hur man
resonerar och hur en prototyp bör se ut. Det ska bestämmas hur strukturen ska se ut för
data och en prototyp för användargränssnitt ska arbetas fram.

� Prototyp till användargränssnitt.
� Fastställa strukturen för lagring av data.

5.2.1 Arbetsordning

Under arbetet används metoder såsom användarfokus, mätbar användbarhet och
iterationer för att få en struktur på hur man tar fram nya verktyg (se Figur 6). Bilden
nedan beskriver dessa metoder. En del av arbetet utfördes under förstudien till
examensarbetet.
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Figur 6 Visar hur man försökt angripa problemet (Gulliksen et al. 2002)

5.3 Undersökning och Fas 3
Marknaden undersöktes via Internet. Vad finns det för liknande verktyg
färdigutvecklade, vad för system är de lämpade för? Ett krav på CKDB är att den ska
vara på svenska. Det kravet lever ingen utav de befintliga verktygen upp till, se kapitel
3.1, men nya ideer inhämtades.

I denna fas ska man göra en specifikation för implementering av verktyget. Den bör vara
utformad så att problem som går att förutse bör lösas i specifikationen.

5.4 Analys av problemområdet
På företaget vill man att kunskapen som finns bland operatörer och tekniker ska läggas
in i CKDB. En stötesten har varit hur man får människor som inte tror sig veta något att
aktivt lägga in sin kunskap, så kallad tyst kunskap. I arbetet försökte man få gränssnittet
så attraktivt och lättarbetat att tyst kunskap också kunde sparas.

På serviceavdelningen finns idag många specialiteter som det arbetas på att få bort eller
förändra så arbetet kan flyta effektivare.

Sammanslagningen av ASW och CKDB var nödvändig för att verktyget inte ska
innebära merarbete för serviceavdelningen. För det gjordes försöket att integrera allt
inrapporteringsarbete som servicetekniker gör i samma verktyg. Det innebar mer
kartläggningsarbete då ASW-systemet inte ingick i förstudien.

Återkoppling
med förslag till
förändring

Analys av användarna,
arbetsuppgifter,
användningssammanhang

Utvärdering med
mätningar mot
användbarhetsmål

Designförslag med
prototyper beskriver det
kreativa arbetet i sig.
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5.5 Designfas
Under forskningsarbetet med vad ASW används till började en bild växa fram. Men hur
går man tillväga? Hur ska en bra sida se ut för att var enkel och användarvänlig? Hur får
man in alla uppgifterna i ASW service order på ett snyggt lättöverskådligt sätt? För att ta
fram en användarvänlig prototyp inleddes arbetet med studier. Där togs det reda på både
fällor man kan falla i vid utveckling av nya verktyg och vilka fördelar det finns när man
anpassar ett verktyg på plats där användarna kan vara delaktiga i utvecklingsarbetet.

5.5.1 Utvecklingsfällor

I utvecklingsfasen av designen så togs det fasta på hur man kommer åt tyst kunskap utan
att krångla till det. Man måste hantera kunskapen där den används och även stimulera
nyskapande. Dessutom begränsades verktyget så att det inte ska innehålla allt, då blir det
inte använt som tänkt, utan att man väljer det som är viktigt, se kap 2.2. Dessutom
försökte man bortse helt och hållet ifrån tekniken utan bara koncentrera kraften på
uppgiften. De tekniska lösningarna får man lösa i ett senare skede, det ingår ej i
examensarbetet.

5.5.2 Användarcentrerad design

För att koncentrera sig på användarna måste man förstå orsaken till projektet, se kap 1.
Utvecklingen av datorstödet måste styras av användarnas krav och behov. När man
utvecklar verktyg som är användarvänliga måste användarna vara med vid utvecklingen,
då en delad förståelse underlättar arbetet, se kap 2.3. En prototyp användes tidigt för att
visualisera idéer och tankegångar. Dessutom simulerades arbetssituationen som den är
och hur den kan bli.

6 Resultat
Med dagens arbetssätt finns det goda möjligheter att effektivisera och förbättra
arbetssättet vid inrapporteringen till ASW. Med ett annat gränssnitt som hämtar och
lämnar uppgifter till ASW så arbetar man ungefär som när man hämtar data ur vilken
databas som helst. Enligt servicegrupperna själva så blir möjligheten att minska antalet
sökningar i ASW en avsevärd tidsbesparing. Särskilt då man måste rapportera åtgärder
en och en i idag. I och med att man lätt kan ta bort vissa steg vid användningen av ASW
känns möjligheterna för att få igenom ett nytt verktyg som stora.

Avsnittet visar de gränssnitt som tagits fram och som utvärderats av personal. Ur varje
gränssnitt, det är flera sidor, så väljs några viktiga funktioner ut för att visa vad det gör
och vilka problem det löser. Här har det inte tagits hänsyn till den tekniska lösningen
utan enbart försökt få fram de funktioner som behövts och krävts för att verktyget ska
fungera tillfredställande. Användarvänligheten har varit i fokus under hela
designprocessen.
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6.1 Systemen
Kunskapsdatabasen har utvecklats till ett gränssnitt för både ASW och CKDB. Alla som
ska använda verktyget måste ha en personlig inloggning. Det innebär att data som
kommer hanteras till och från gränssnittet kommer från olika platser se Figur 7.

Figur 7 Bilden visar kommunikation mellan systemen, streckad linje en möjlig
framtid.

6.2 Gränssnitt
Alla ska ha tillgång till CKDB men alla ska inte kunna lagra ny kunskap. Orsaken till
det är att försöka få ordvalen och formuleringarna i databasen konsekventa vid lagring
av nya kunskaper i CKDB. Det i sin tur underlättar vid sökning i CKDB för personalen
som kan bestå av ovana dataanvändare. Den personliga inloggningen underlättar också
för datum och signering av allt man gör.

Den kursiva stilen i kapitlen nedan hänvisar till rubriker i gränssnittet så läsaren kan
förstå hur verktyget är tänkt att fungera.

6.2.1 Hämta en order i service

När man arbetar med reparationer av enheter arbetar man alltid mot en order vilket har
förklarats i kapitel 4.8.1. Den skrivs in i gruppen ISA. Uppgifterna på sidan hämtas ifrån
och lämnas till ASW. Hämta order (se Figur 8) sidan är den första sidan operatören i
service kommer till efter inloggning. Här måste man ange ett ordernummer och/eller ett
serienummer. Hur och varför det finns serienummer och ordernummer hänvisas till kap
4.2. Arbetsordningen för teknikerna är ganska lika och därför har verktyget en
arbetsordning som ska stämma överens med det. Pilarna i bilden symboliserar ordningen

Mätdatabas Feldatabas

Kunskapsdatabas
Gränssnittet

CKDB ASW
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som verktyget arbetar. När följesedelsidan (se Figur 15, sid 31) varit aktiv börjar
verktyget om från början, med en ny order.

Hämta order: När teknikern arbetar hämtas en order. Verktyget kräver en order eller
serienummer för att ta fram rätt information (se Figur 8). Detta söks fram i ASW idag.
Till vänster: Här finns en översikt på vilken order och produkt man arbetar på. Vem
man är och vilken produkt man arbetar med. Denna data följer med hela vägen, dvs. alla
sidor man arbetar på från det man gått in på en order ( se Figur 8).
Favoriter: Man har även möjlighet att lägga upp sina vanligaste typer av enheter. Det
bör finnas möjlighet att söka i CKDB utan att ha ett serienummer och utan
ordernummer. Varje tekniker väljer själv vilka produkter som ska finnas där (se Figur
8).

Figur 8 En sida på gränssnitt med pilar inlagt för visad arbetsordning

Order: Här anges antingen ett ordernummer och/eller ett serienummer. Tanken är att
man ska kunna se alla serienummer på ordern, med status och typ. Om det är många
enheter kan det gå snabbare att skriva in ett serienummer än att leta reda på ett, och
tvärtom (se Figur 8).
Orderuppgifter: Här kommer nödvändiga data för teknikern upp om ordern. Dessa
uppgifter kontrolleras samtidigt som teknikern uppdaterar sig inför sitt arbete. Är någon
uppgift fel och måste ändras, får serviceteknikern gå till ISA för att få hjälp (se Figur 8).
Produktuppgifter: Dessa data är specifika för enheten. Det är viktiga data för teknikern
att få fram, dels för kontroll, dels för att se om det är en garantireparation vilket i sin tur
påverkar faktureringen. Kontaktperson är viktigt ifall de vill höra vad kunden har att
berätta, då det ibland kan vara svårlösta fel. Detta gäller framförallt fasta enheter.
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Historik: Historiken på enheten innefattar vad som är gjort på enheten om den varit inne
på reparation förut. Dessa data är väsentliga för teknikerna, dels för att se om den är
reparerad förut och vad som gjordes då. Dels för att kunna göra en bedömning på om
enheten är relevant att laga alls. Kanske ska tipsa kunden om att det är dags att byta?

6.2.2 Sök information

Figur 9 Bilden visar hur gränssnittet ser ut för söka information

Här valdes att visa alla tre uppgifterna, dvs Uppgifter för felsökning, Förslag till åtgärd
och Historik på denna sida (se Figur 9) för att man ska få en känsla för reparationsflödet.
Beroende på vilken knapp man använder så förändras sidan. Operatörerna ska inte bara
kunna gå förbi sidan utan att lagra någonting i CKDB för att säkerställa de korrekta och
mest troliga åtgärdsförslagen. Troligen behöver sidan vara tvingande, för att undvika att
slarv med inrapportering till CKDB. Med tvingande menas att man måste rapportera vad
man gjort för åtgärd, annars kommer man inte vidare på ordern. Tidigare gränssnitt har
enbart arbetat mot ASW. I framtiden arbetar teknikern enbart mot CKDB, för ett
rationellt arbetssätt och samtidig lagring av kunskap.
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6.2.3 Uppgifter för felsökning

I uppgifter för felsökning visas vilken typ av enhet teknikern för tillfället arbetar med
och uppgifterna kommer med automatiskt från föregående sida i verktyget, CKDB (se
Figur 9).
Sökning: Här väljs att söka på symtom om man inte vet vad det är för fel utan att
enheten beter sig på ett visst sätt. Teknikern anger ett huvudsymtom och ett
underliggande symtom. Om inte, väljer teknikern att skriva in ett fritt sökord i
fritextområdet. Stavningen för vad olika saker heter bör vara styrd vilket tekniskt sett är
lösbart (se Figur 9).
Avancerad sökning: Teknikerna bör ha tillgång till fler möjliga sökvägar. Olika
revisioner beter sig olika fastän enheten är av samma typ.  Finns möjligheten att ange ett
mätvärde så ska det också gå. Man bör också kunna söka sig vidare genom en enkel
knapptryckning ”sök fler”, vid tillfällen när man inte hittar rätt symtom och åtgärd direkt
i databasen (se Figur 9).
Sökning i produktionens CKDB: Om teknikern behöver ska möjligheten finnas att söka i
produktionens CKDB. Då bör all sökdata anges innan sökning (se Figur 9).

6.2.4 Tio i topp

För att snabba upp inrapporteringsprocessen till CKDB valdes att göra en tio i topp lista
på alla symtom och åtgärd (se Figur 10). Teknikern kan välja bland de vanligaste
symtomen, därefter visas de vanligaste åtgärderna för ett visst fel och dess symtom.

Figur 10 bilden beskriver tio i topp funktionen



Common Knowledge Database

28

Åtgärder: De vanligaste åtgärderna på denna typen av enhet och huvudsymtom (som
markerats)  kommer upp direkt. Är det fel symtom/åtgärd, byts denna direkt genom att
rulla vidare och markera med ett enkelt musklick.
Berörd Komponent: Man får ange vilken komponent som åtgärdats, via
komponentplaceringsnamn. Har man åtgärdat fler komponenter anges även antal av
varje.

6.2.5 Flera åtgärder på samma gång

För att snabba upp processen ska man kunna ange flera åtgärder på samma gång om
man gör mer än en åtgärd på en produkt. Dessa lagras i översiktsrutan ”Översikt på
använda tio i topp” för att teknikern ska ha kontroll på vad som är gjort hittills, och för
att man inte ska ha markerat fel (se Figur 10).

6.2.6 Förslag till åtgärd

Databasen söker reda på bäst passande förslag med hjälp av produktvariant,
huvudsymtom och specificerat symtom. Man ”ringar in” problemet. I systemet finns en
räknare som räknar upp varje gång en åtgärd är använd och får bekräftelse att den
fungerade.

Åtgärdsförslag: Man får åtgärdsförslag men det är viktigt att man har kontroll på vilket
symtom man arbetar under. Därför visas det tillsammans med åtgärdsförslaget. Det som
är mest troligt kommer först i listan (se Figur 9).
Lägg till: Denna funktion används för att kunna markera flera åtgärder. I service händer
det att man får åtgärda mer än ett fel åt gången. Då ska man kunna ange flera (se Figur
9).
Ny åtgärd: Funktionen skall användas på befintligt symtom. Ny åtgärd bör kunna lagras
av alla tekniker. Man lagrar data såsom komponent, åtgärd, och antal om flera stycken
åtgärdade (se Figur 9).
PCB-nr: Möjligheten att välja vilken revision på elschema man vill se. Man bör kunna
få komponentplaceringsschema med placeringen markerad på önskad komponent (se
Figur 9). Det finns programvaror för den här typen av behov.

6.2.7 Rapportera

När sökningen och reparationen är klar så ska rapporteringen fungera enklare än när
teknikerna arbetade direkt i ASW och med det gränssnitt som används idag (se Figur
11).
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Använd åtgärd: Denna rutan visar en redovisning av vad man använt på föregående sida
och det är ej justerbart utan endast en överblick för teknikers minnesstöd.

Figur 11 Visar rapporteringssidan, istället för ASW gränssnitt

6.2.8 Inrapportering

Från ASW hämtas all nödvändig information om enheten. Här ändras till exempel
uppgifter om man byggt om enheten. Man markerar de orsakskoder och materialkoder
man använt (se Figur 12). Den rätta listan kommer naturligtvis automatiskt fram då
systemet vet vad för typ av enhet det är.

För historiken: är enbart för intern teknikerinformation. Motivering, i ASW finns inget
sådant men det behövs. Endast textfält finns idag, men blir då synligt för kund på
följesedel. Innebörden blir att teknikern inte kan skriva in egen information (se Figur
11).
För följesedel: Precis som idag måste teknikern ange kostnader, vilka material de bytt
och vilken typ av reparation som gjorts för att debitera rätt kostnad (se Figur 11).
Byte variant: När produkten byggs om till andra varianter byts artikelnummer och det
ska sparas i historiken (se Figur 11 och Figur 14).
Orsakskoder o Materialkoder: Funktionen hämtar debiteringskoder för respektive enhet
(se Figur 12).
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Figur 12 symboliserar framtiden för material- och orsakskoder

De materialkoder som markerats skrivs ut i sammanfattningen och där finns antal, pris

Figur 13 Visar sammanfattning vad som återrapporterats i ASW

och chargekod. Antalet och chargekod ska precis som idag gå att ändra. Man ska inte
behöva markera samma materialkod mer än en gång.
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Figur 14 Produktens egna data, hämtas och ändras till/från ASW

6.2.9 Skriv ut följesedel

Flödet i arbetet drivs naturligt så när en order är klar skall serviceteknikern som
reparerar sista enheten skriva ut följesedel för hela ordern. Sidan som följer är enbart en
ren överblick innan utskrift. Sidan visar nödvändig information, kontraktskund/ej
kontraktskund är förbockat per automatik.

Figur 15 Gränssnitt för följesedelsuppgifter, samtidigt 9:as order (9:as = avslutas)

6.2.10 Mina Favoriter

Följande sidor i gränssnittet följer inte arbetsflödet utan hämtas fritt vid behov. De ska
även motivera användarna att aktivt använda verktyget för kunskapsinhämtning.
Favoritsidan motiverades för STEKEN som hanterar kretskort utan serienummer och
som förklarats i kapitel 4.4.3. De lagar en del kort oftare än andra och att slippa söka
varje gång, på typ av enhet/kort, så har man en del ”favoriter” för de frekvent
återkommande korten. Det leder till minskad sökningstid enligt artikel ”The case
against knowledge management” i tidningen
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Figur 16 Sidan där de produkter man vill ha lätt tillgängliga väljs

Business 2.0, 2003-02-03 och man bör ha en personlig prägel på verktyget, då motiveras
användningen. Man kan lägga till och ta bort ”favoriter” och dessutom se de vanligaste
felen, symtomen och annan information på den typ av enhet man väljer. Syftet är också
att man ska kunna nyttja den här funktionen om man vill ta reda på den här
informationen utan att ha ett serienummer att söka på (se Figur 16).

Mina favoriter: Det är de som den inloggade personen har sparat som sina favoriter.

Lägg till/Ta bort: Möjlighet för att ta bort eller lägga till en produkt.

Vanligaste felen: Markeras en av mina favoriter kan man se de vanligaste felen under
respektive symtom inklusive dess vanligaste åtgärd. Orsaken till varför man får felet kan
stå här.

6.2.11 Historik

Historiken på en enhet är för service mycket viktig. Man har flera orsaker till varför man
söker historiken på en enhet. Valet görs, huvudsymtom och åtgärder som är vanligast
visas först. Om en kund ringer kan tekniker behöva söka reda på enheter, reparationer
och andra data om enheten. Kunden kan ange minst en av uppgifterna och sen kan
teknikern söka (se Figur 17).
Alla kunder har mer än en enhet vilket innebär att det behövs en överblick av dessa
enheter. Data hämtas från ASW precis som förut men på ett enklare och mer
lättöverskådligt sätt. Tekniker markerar en produkt och data på produkten visas.
Historik för kund. Här visas all information som överhuvudtaget finns på en produkt.
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Ditt objekt: Informationsrutan visar den data som kallas ”object” tidigare i ASW.
Behövs för att kunna svara på kundens frågor över telefon och kunna hjälpa kunden på
plats (se Figur 14).
Fler enheter: Funktionen används till att söka upp fler av kundens enheter om kunden så
önskar (se Figur 18).

Figur 17 En av de viktigaste sidorna för serviceteknikern, den med historik för
produkt och kund

Figur 18 Bilden visar hur det kan ser ut och vilka uppgifter teknikerna behöver
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6.2.12 Lägg till ny/ändra enhet:

Denna sida hanterar nya produkter som börjar servas på service. Det är några utvalda
personer som lägger in data i systemet. Allt sker med signatur och datum. Teknikern bör
ha möjlighet att lägga till länkar till produkten som exempelvis TRL:en.

Figur 19 Bilden visar vilka uppgifter som bör vara med när ny produkt, åtgärd,
symtom skrivs in i CKDB
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6.2.13 Diskussionsforum

Figur 20 Ett chatcentrum där man kan fråga och tipsa varandra, helt utan
styrning i ordvalet

Diskussionsforum är en ide som borde främja kunskapsutbytet. För osäkra tekniker som
har svårt att fråga högt, så finns möjligheten att skriva in sin fråga här. Även
produktionen ska ha möjlighet att se och svara på frågorna. Gruppnamn ska synas men
inte personnamn, det ska ligga dolt så man inte utnyttjar sidan till orelevanta saker.

6.3 Databasen
Vid utveckling av ett nytt verktyg som ska lagra data i en databas behöver man ta fram
olika tabeller och tillhörande attribut, där data ska sparas, se kap 2.4.

6.3.1 Databasdesign

För att förenkla hur en databasdesign ska se ut så måste databasstrukturen delas upp i
delar. Det går inte att förstå om all data läggs i en tabell. Eftersom författarens kunskap
är bristfällig inom databasuppbyggnad så görs detta enbart för att förstå hur tanken ser ut
(se Figur 21). Resultaten i framtiden kan se helt annorlunda ut. Lagring av serienummer
i CKDB måste finnas för att lösa ännu ett problem, ATEX.

För att uppfylla ATEX-kraven (ATEX - produkter för explosionsfarlig miljö) måste
information om vilka komponenter som byts och vem som urfört reparationen lagras i
10år.



Common Knowledge Database

36

Figur 21 Bilden visar två databastabeller som är länkade med varandra

6.3.2 Fler bra effekter av verktyget

Till sist bör man nämna några punkter som det nya gränssnittet helt eller delvis löser:

� Vid återrapportering ska man kunna ta med sig fler artiklar åt gången. Detta löser
kunskapsdatabasen.

� En del artiklar som är spärrade i ASW ska inte kunna användas mm.
Kunskapsdatabasen löser detta helt eller delvis

� Tekniker ska kunna se historiken utan att först behöva gå in och göra en åtgärd.
Kunskapsdatabasen löser detta och ger teknikern historiken synlig hela tiden vid
arbete med produkten.

� Det framgår inte av följesedeln om det är garanti eller inte. Detta är inte med i
dagens lösning med det går att lösa i kunskapsdatabasen.

� Vid sökning i objekt ska man inte behöva ange produktsector (en uppgift som bara
används till detta syfte). Kunskapsdatabasen löser detta för teknikern.

� Vill kunna se priser i översikt, både per enhet och hela slutsumman.
Kunskapsdatabasen ger en god översikt på detta.

� Vill kunna söka efter en enhet på serienummer, objekt, status, objektbeskrivning.
Kunskapsdatabasen löser problemet.

� Saknar idag sökfunktion på serienummer i ASW. Detta löses av kunskapsdatabasen,
dock ej för ISA då de ej ska använda verktyget.

Produkt
Variant
Huvudsymtom
Specialiserat symtom
Åtgärd
Mätvärde
Berörd/bytt komponent
Orsak
Fritext
Räknare
Namn
Datum

Serienummer

Serienummer
Bytt komponent(placering)
Interninformation
Namn
Datum

Annan Textinformation
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7 Diskussion
Kunskapsdatabasen har redan förändrats på grund av sidoeffekter till exempel i och med
framtida idmärkning. Om CKDB byggs såsom förslaget ser ut löser det fler problem
(helt eller delvis 8 av 14 specificerade problem med högsta prioritering) som service
avdelningen har, troligen ännu fler.

7.1 Användning av teori
Teorin har varit avgörande för att kunna förstå hur jag skulle angripa problemet. I teorin
finns det bra uppställda frågor som jag utgick ifrån. För att nämna några egna och från
teorin se kapitel 2:

Vilket systemets funktion är, ska bli? Och vilka delar ska ingå, och inte ingå? Hur
viktigt är det att man väljer rätt personer vid förfrågan? Och vid designen, hur börjar
man skissa på ett gränssnitt? Vilka funktioner ska vara med? Vilka arbetssätt kan man
sålla bort/effektivisera? Och hur provas ett nytt verktyg, hur vet jag att den fungerar som
tänkt?(se kap 2.1)

Då jag som person är praktiskt lagd var det viktigt för mig att gränssnittsprototypen inte
drunknar i tekniska finesser, då jag ofta upplever att själva syftet med ett nytt verktyg,
eller ny produkt går förlorad. Kunskapsdatabasens syfte måste vara att lära sig och spara
ny kunskap och detta måste kunna ske snabbt och enkelt.

Vid sökning på Internet hittade jag en sammanfattning av en bok, ”The case against
knowledge management” av Thomas A Stewart, 2002, som gav stöd för min egen
uppfattning. Den gav mig också idéer om vad man bör tänka på vid utveckling av en ny
kunskapsdatabas. När jag börjat skissa på gränssnitt och börjat utveckla idéer handlade
det mycket om att bestämma sig för hur jag ville ha det. För att kunna göra det har jag
behövt känna att jag har stöd för mitt resonemang från något håll, det kan vara en bok
eller en person. Dessutom behövde jag veta om det var tekniskt möjliga lösningar jag
tittade på.

För att konstatera det läste jag igenom lite databaskunskap (se kap 2.4). Av den
kunskapen började jag förstå vilken typ av information man kan lagra i en databas och
hur det skulle kunna fungera. Den programmeringskunskap jag redan har gjorde att jag
insåg fördelarna av att använda en databas men också att det kräver minnesresurser. De
resurserna finns på företaget och de vill utnyttja dessa resurser på många vis varav detta
är ett.

I boken ”Användarcenterard systemdesign” av Jan Gulliksen och Bengt Göransson,
2002, beskrivs det hur man bedriver ett utvecklingsarbete och förslag på olika metoder.
Dessutom togs det upp hur viktigt det är att man inte gör bara en sak i taget vid
utvecklingen utan att man fokuserar på flera saker samtidigt. I boken utgår man ifrån att
man arbetar flera personer i en grupp, jag var ensam men fick ändå en viss hjälp av
metoderna. Det viktigaste för mig var att boken bekräftade ytterligare funderingar som
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fanns, nämligen att användargränssnittet är för användaren hela systemet. Förslag gavs
på att man ska ha flera prototyper parallellt att arbeta med under utvecklingen men det
fanns inte möjlighet tidsmässigt för det. Jag var i ett tidigt skede tvungen att bestämma
mig för en prototyp och försöka utveckla den så långt som möjligt.

7.2 Min metod
I början av examensarbetet famlade jag i blindo, så jag försökte hitta strategier och
metoder för att få en struktur på arbetet utan att för den skull helt och hållet gå efter en
färdig metod. Jag har försökt hålla min inspiration levande och hela tiden haft
kontinuerlig kontakt med de framtida användarna. Det gav mig både inspiration och
förmågan att hålla examensarbetets röda tråd levande.

Det svåraste i arbetet var att sålla i all information och ta tillvara det viktigaste. En
arbetsuppgift av den här typen har en förmåga att växa över alla bredder vilket också
skedde, känslan av att drunkna infann sig ofta. Saknaden efter någon mer att kunna
diskutera uppgiften med och som också är engagerad i arbetet var påtaglig.

När jag börjar med en ny uppgift oavsett vad det är utgår jag helt och hållet från det som
är specificerat i beskrivningen av uppgiften. Vid förfrågan till många personer kan man
få ”för mycket information”. Med det menar jag att det blir för mycket att det blir svårt
att få grepp om vem som sagt vad och vad som är viktigt.

Att kunna fråga rätt frågor visade sig vara mycket viktigt. När man frågar olika typer av
människor måste man kunna anpassa frågan efter person och kunskap, detta lärde jag
mig under arbetets gång. All information som jag fick under arbetet försökte jag
dokumentera annars blev det ohållbart att veta varifrån informationen kom ifrån.

Den största fördelen med examensarbetet var att jag fick möjlighet att göra arbetet nära
användarna. Det underlättade för att få till stånd informella användbarhetstest då
möjligheten fanns att fråga och diskutera vilket passade mig och min stil att arbeta.

7.3 Analys av resultat
De viktigaste funktionerna finns med men längs designarbetet fås en djupare förståelse
vilket medför att jag ser nya vägar i slutet av arbetet än jag såg i början. Dessutom finns
det små problem i gränssnittsförslaget som med dagens arbetssätt inte kommer att
fungera bra. Men hela tiden har det funnits med fler projekt som också arbetar för att
förbättra situationen i service, genomförs dessa försvinner några problem med
gränssnittet. Här nämns några av de projekt som är under utveckling:

� Utvärdering av varje grupps arbetssätt med förslag på förbättring

� Idmärkning på utbyteskort mellan mobila grupper och Steken

� Kunskapsdatabasen + nytt gränssnitt till ASW (detta arbetet)
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Många har ifrågasatt vad som händer om man byter affärssystemet. Vid förfrågan till
Kenneth Lönnbark bekräftades att det inte spelar någon roll var systemet hämtar/lämnar
data. Gränssnittet ska inte behöva ändras och användarna blir inte drabbade.

7.4 Förändringar i nuvarande testsystem
Det viktiga är att man särskiljer på de produkter som produktionsavdelningen testar i sin
testutrustning och de produkter som serviceavdelningen testar i
produktionsavdelningens testutrusning. Testresultaten hamnar oftast i samma
mätdatabas och feldatabas som för ordinarie produktion. Det måste separeras för att en
kunskapsdatabas ska fungera på ett bra sätt i produktionen. Om det är separerat kan man
nyttja den kunskap som mätdatabasen och feldatabasen har för att ytterligare förbättra
felutpekningen.

7.4.1 Idmärkning

Under arbetets gång med CKDB så har det diskuterats gång på gång vilka fördelar det
skulle ha att ha unik individmärkning på varje kretskort. Redan idag finns det på försök
se kap 4.7.

I framtiden kommer det troligtvis att bli idmärkning på alla produkter i produktionsled.
En form av idmärkning är en tillfällig etikett med streckkodsläsning. Senare i sluttest
binds ihop idnummer med serienummer och den tillfälliga etiketten tas bort.

7.5 Rekommendationer till fortsatt arbete
Under arbetets gång har en hel del nya frågeställningar dykt upp och förändringar i
specifikationen för arbetet har gjort att det finns mycket som bör utredas vidare. Listar
här upp de viktigaste som framkommit under arbetet:

� Fortsätta med utvecklingen av gränssnittet och färdigställa förslaget är viktigt. På
grund av behovets storlek trycks det särskilt på att få fram en fungerande version
av prototypen.

� Ta upp till diskussion vilket som är lämpligast en Windowsapplikation eller en
Webbapplikation, då designen varit helt oberoende den tekniska lösningen.

� Börja på allvar med produktionens gränssnitt och prototyp av CKDB. För att
kunna nå målet med att utbyta kunskap fullt ut.

� I ett senare skede bör YM få använda en del av CKDB men i andra syften.
Möjlighet att lagra kunskap om maskinerna och annat finns på önskelistan

� För att kunna nyttja CKDB för att få fram statistik för bland annat Daglig
styrning, Qvintus, borde förslagsvis utredas vidare.
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� Fler grupper har behov av en ”egen” kunskapsdatabas exempelvis YM.
Förslagsvis för att kunna söka på återkommande problem eventuellt via
artikelnummer, pcb nummer, inklusive problembeskrivning.
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Examensarbete
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Företaget
Ascom Tateco är ett internationellt företag i telekombranschen. Vi är specialister på
trådlös internkommunikation och ledande i branschen. Vår styrka är kundanpassade
applikationer för meddelandehantering där text, tal och personlarm ingår i ett och
samma system. Vi utvecklar smarta länkar mellan människor, maskiner och IT-system.
Vi finns representerade i mer än 50 länder, främst i Europa och USA och vår
utlandsförsäljning uppgår till 95%. Vi omsätter 1.400 Mkr och har 1.100 anställda.
Ascom Tateco ägs av den schweiziska Ascom-koncernen som är aktiv världen över
inom telekommunikation och serviceautomation. Koncernen har 10.000 anställda.
I vår produktionsenhet i Herrljunga tillverkar vi en stor del av företagets produkter i en
modern fabriksanläggning med ett gediget kunnande inom elektronikproduktion,
service och logistik.

Bakgrund
För att bättre ta vara på den kunskap som finns inom företaget men inom olika
sektioner finns önskemål om en gemensam kunskapsdatabas. Denna databas skulle
kunna användas bland annat för felsökning, reparationer och kunskapsinhämtning av
olika produkter och/eller processer. Man skall enkelt kunna följa upp kvalitén på våra
produkter och processer genom integration/interaktion med befintliga verktyg för
uppföljning av kvalitén. Många delar av företaget använder sig idag av olika system
och metoder för denna typ av information, vilket är ohållbart om man vill dra nytta av
varandras erfarenheter/kunskap.

Uppgift
Uppgiften är att bygga samman företagets kunskap i en och samma databas men
dock bevara möjligheten att arbeta olika med datan då detaljnivån på kunskapen som
sökes är olika och arbetssätten skiljer sig åt. D.v.s. arbetssätt och behov för de
inblandade parterna måste kartläggas och dokumenteras, vidare analyseras för att
kunna fastställa hur verktyget skall se ut, vilken data som är nödvändig/önskvärd och
uppfylla SEG (förklaras längre ner under Krav).
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Resultat
Resultatet bör bestå av ett dokument där analysen är väl dokumenterad, förslag om
struktur av verktyget och användargränssnitt för de aktuella användarna. Dessutom
kan viss implementering av valda delar vara aktuell.

Krav
Lösningen skall uppfylla våra SEG-krav, dvs vara .
� Strukturerad
� Enkel
� Gemensam

De Strategiska verktyg som skall användas är
Microsoft SQL Server (Strukturerad datalagring)
Microsoft Internet Explorer (Enkelt användarinterface)
Microsoft .NET (Gemensam händelse/objekt -baserad utveckling)

Kontaktpersoner
Handledare (Testsystem, SQL server, VB/ASP/ADO .NET): Test Team
Service (Arbetssätt): Ann-Sofie Waltersson


