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Sammanfattning 
Idag är många företag i trängande behov av att strukturera upp sitt pappersarbete på ett mer 
ordnat sätt. Detta kan ske på ett effektivt sätt med ett anpassat och ändamålsenligt strukturerat 
datorprogram. Flygbranschen är inget undantag, snarare ett bra exempel på detta. Täby Air 
Maintenance (TAM) är ett företag som är beläget i Örebro och utför underhåll på flygplan i 
varierande storlek. TAM har hittills skött arbetet för hand och med hjälp av ett flertal mindre 
datorprogram. Informationen har dock blivit alldeles för omfångsrik och de olika programmen 
är inte längre ett fungerande instrument för verksamheten. Det krävs därför ett heltäckande 
program som har kapaciteten att ta hand om alla delar, såväl logistik som produktion. Syftet är 
att undersöka tre olika program och ge en rekommendation på det som passar företaget bäst. 
Programmen är Airsoft, MX System och System Airline Management (SAM). 
Undersökningen har utförts med hjälp av demoversioner, manualer och stöd från 
kontaktpersoner hos tillverkarna. Programmen undersöktes först var för sig och därefter 
jämfördes de mot varandra och mot TAMs krav. Det program som rekommenderades var 
SAM. Detta beror på en mängd orsaker, där den främsta orsaken var programmets 
användarvänlighet - det faktum att dess logiska uppbyggnad gör det lätt för användaren att 
snabbt kunna sätta sig in i strukturen och därmed lättare kunna lära sig att använda det. Detta i 
sin tur ger vinster i både tid och pengar.  
 
 
Abstract 
 
By today’s date there are a lot of companies that are in great need of restructuring their 
paperwork in a more organized way. This can be excellent arranged with the help of properly 
constructed computer software. The aviation industry is no exception, but actually a good 
example of this. Täby Air Maintenance (TAM) is a company which is situated in Örebro. 
Their main business is aircraft maintenance on a variety of aircraft models. TAM has so far 
handled their work by hand or with the help of a majority of small computer programmes. The 
information has now become too abundant and the different kinds of software being used are 
no longer a working tool for the company. There is therefore a demand for an exhaustive 
programme which has the capacity to take care of all parts in logistics and production. The 
purpose is to examine and evaluate three different makes of software and form a 
recommendation to TAM of which one suits their needs the best. The software was Airsoft, 
MX System and System Airline Management (SAM). The evaluation has been performed 
with the help of demo versions of the programmes, manuals and support from contacts at the 
different manufacturers. The programmes were initially dealt with one at a time and then 
compared towards each other and towards the demands from TAM. The software which in the 
end was recommended was SAM, and the decision was based on a number of reasons. The 
main reason was the user friendliness of the software - the fact that its logical structure makes 
it easy for its user to swiftly understand the concept and thus learn how to use it quickly. This 
results in profits, both in time and money. 
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Ordlista 
 
AD Airworthiness Directive (Luftvärdighetsdirektiv). 

Krav på t ex modifikationer, inspektioner eller 
restriktioner från myndighet i flygplanets 
tillverkarland. Obligatoriska. 

 
Assembly Komponentgrupp som är indelad hierarkiskt och 

behandlas som ett system. Exempel motor, landställ  
 
ASP  Application Service Provider. Kunden hyr tillgång 

till programmet från tillverkaren i detta fall via 
Internet. Tillverkaren sköter uppdateringar och back 
up av data. 

 
ATA Air Transport Association of America. 

Handelsorganisation där de största amerikanska 
flygbolagen ingår. 

 
ATA-kapitel System utarbetad av ATA för indelning av ett 

flygplan och dess system i kapitel. 
 
Base Maintenance Grundläggande underhåll. Där ingår bland annat de 

mindre underhålls tillsynerna och mindre 
modifieringarna. 

 
Batch nummer Partinummer. Nummer som används när en 

komponent inte är individualiserad [Se S/N] för att 
kunna spåra ett parti av t ex packningar. 

 
Check Tillfälle då flera olika arbeten (tasks) ska utföras. Det 

finns flera typer av checkar, beroende på vilken sorts 
underhåll som ska ingå och när. Exempel på check är 
A-check, B-check osv. 

 
Cykel Ett återkommande likartat förlopp. En cykel kan t ex 

vara en start och en landning. Dvs. en flygning är en 
cykel. 

 
Exchange Order Order på komponent som är utlånad till eller lånad 

från ett annat företag. I orden finns t ex information 
om när lånet skedde, exakt vilken komponent det 
gäller och om någon ersättningskomponent har lånats 
ut/erhållits. 

 
HT Hard time. Livstidsbaserat underhåll. Innebär att 

underhållsåtgärder (reparationer eller kassering) 
utförs vid fasta tidpunkter. Dessa tidpunkter beräknas 
genom att bedöma ålderseffekt för en specifik 
komponent.¹ 
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Heavy Maintenance Tungt underhåll. Här ingår de mer omfattande 

tillsynerna. Dessa tar mycket tid i anspråk och utförs 
mer sällan än det som ingår i base maintenance. 

 
Kortkommando En tangentkombination som används som en genväg 

till en funktion i programmet. 
 
Line Maintenance  Enklare underhåll, t ex tillsyn innan avfärd. 
 
Master task   I SAM kan flera jobb (tasks) samlas i en grupp, 
   denna grupp är samlad under en master task. 
 
Modul En del i dataprogram, ofta avdelat efter område eller 

ämne, t ex logistikmodulen. 
 
OC On Condition. Tillståndsbaserat underhåll. 

Regelbundna inspektioner utförs på aktuell 
komponent. Om bedömningen görs att komponenten 
inte håller till nästa inspektion måste åtgärder vidtas.1 

 
P/N Partnummer. Detaljnummer. Nummer som 

identifierar en viss typ/grupp av komponenter. 
 
PO   Purchase Order. Inköpsorder. 
 
Quick AD Program från QAV Systems som automatiskt 

uppdaterar luftvärdighetsdirektiv (AD) till MX. 
 
Read Only Access Moduler och sidor i en mjukvara som vissa 

användare bara kan läsa, och alltså inte har 
behörighet att kunna redigera i.  
  

 
Repair Order Reparationsorder. Dokument till reparatören med 

information om vilken komponent som ska repareras 
och vad felet är. 

 
SB Service Bulletin. Dokument från tillverkare med 

förslag till förbättringar för en viss flygplanstyp. Är 
inte obligatoriska. Kan omvandlas till AD om 
myndigheten i tillverkarlandet anser det nödvändigt. 

 
Skype Programvara med vilken man kan ringa upp en annan 

dator eller telefon från sin dator. Går även att skicka 
textmeddelanden. 
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Snabbknapp Detta är en av författarna egen benämning på en 
genväg i programvaran. Genom att använda sig av 
denna typ av knapp kan man komma direkt till en 
speciell funktion utan att gå via diverse menyer. 

  
S/N Serienummer. Nummer som identifierar den 

specifika komponenten. Serienummersmärkning 
används särskilt på komponenter med gångtid. 

 
Task Arbetsuppgift som ska utföras vid en check och som 

tillsammans med andra tasks samlas på ett dokument 
kallat task card. Flera olika tasks kan ligga under en 
master task eller en work order. Beskriver hur arbetet 
ska genomföras.  

 
Vendor History Dokumentation på vilka försäljare som använts för 

köp av en viss komponent tidigare.  
 
Word Card Utskrivet dokument där alla arbeten som ska utföras i 

en check finns beskrivna i detalj. 
 
WO Work Order. Arbetsorder. Dokument där arbetspaket 

som ska utföras definieras. 
 
Work Package  MX’s benämning på work order. 
 
Work Scope   Modul i MX där arbetet planeras. 
 
 
 

 3



1. Inledning  
 
För att kunna effektivisera och organisera ett industriellt företag idag behövs ett effektivt och 
användarvänligt datorprogram. Sådana program kan till exempel underlätta vid lagerhållning, 
planering och rapportering av arbete, inköp och fakturering. Detta gäller även i högsta grad 
företag inriktade på flygverksamhet - operationella som underhållsinriktade. I denna bransch 
gäller hårda regler för att garantera hög säkerhet, och bra uppföljning av verksamheten är 
därmed av högsta vikt. För att garantera säkerheten så måste alla komponenter kunna spåras, 
dvs. man ska kunna se vart de olika delarna har befunnit sig. Uppgifter som vilka flygplan de 
har varit monterade på, om och vart de har blivit reparerade och vilken återförsäljare de 
kommer ifrån är nödvändigt för denna spårbarhet. Det utkommer även rekommendationer 
(Service Bulletin, SB) från tillverkare och krav (Airworthiness Directives, AD) från 
myndigheter. Vid tillämpning av en AD och eventuell tillämpning av en SB på något flygplan 
i flottan måste det finnas dokumenterat så att man vet vilken uppdateringsstatus flygplanet 
har. 
 
Målet med detta examensarbete är att hjälpa ett underhållsföretag att välja ut ett sådant 
program. Företaget som vi ska hjälpa är Täby Air Maintenance (TAM) som är förlagt i 
Örebro. På företaget finns inget samordnat datorsystem för att följa upp och assistera i 
verksamheten. Men behovet efter ett sådant program finns eftersom verksamheten nu håller 
på att växa ur sitt nuvarande system bestående av traditionellt pappersarbete och Office-
program. Företaget håller även på att undersöka möjligheten att utöka sin verksamhet från 
rent underhåll till kombinerad underhåll/operatörsverksamhet. Även detta faktum bidrar till 
det omedelbara behovet av omstrukturering av uppföljning och dokumentation.  
 
1.1. Syfte och begränsningar  
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka tre av TAM föreslagna datorprogram, 
jämföra dem dels mot varandra och dels mot en lista med krav framställd av företaget och till 
sist rekommendera det program bäst anpassat för verksamheten.  
 
1.2. Metod 
 
Med hjälp av manualer och kontakter från de olika programtillverkarna få en god inblick i hur 
de olika programmen fungerar och hanteras. Detta utförs med demo- och ASP-versioner som 
erhålls från tillverkarna. En ASP-version av programmet innebär att tillverkaren 
tillhandahåller programmet från sin egen server där vi har logga in för att använda 
programmet. 
 

 4



2. Presentation av företaget 
 
Täby Air Maintenance är som namnet antyder ett företag som sysslar med flygplanunderhåll. 
Företaget är certifierat enligt Part 145 och utför Line-, Base- och Heavy maintenance. De får 
även utföra strukturreparation- och modifikation både på metall och komposit. Man har även 
licens för att utföra modifikationer inom elektronik- och avionikområdena. Flygplan som 
underhålls är främst Saab 340/2000 men också olika modeller av Cessna, Piper och Falcon. 
 
Några exempel på TAMs kunder är Skyways, Saab Aircraft Leasing, Flygvapnet, Nordic 
Airways, Avitrans, Golden Air, Sky Express (Polen), Sky Taxi (Polen), Nordic Solution 
(Lettland), Eriksson Capital (Åland) och Mali Air Express.  
 
TAM startades på 1970-talet av två mekaniker varav den ena, Peter Thume, ännu arbetar kvar 
inom företaget. Fram till början på 1990-talet var företaget enbart ett tvåmansföretag med 
huvuduppgift att sköta småflygplan. Företaget växte och 1997 flyttade TAM in i sin 
nuvarande hangar och år 2000 gjordes den första större Saab 340 tillsynen i deras egen 
hangar. Peter utgör idag ledningen tillsammans med Pär Gulle. Pär kom in i företaget 2001 
och blev 2006 VD för företaget. Företaget har sin huvudbas i Örebro men utför även arbeten 
på utestationerna Linköping, Ronneby och Mariehamn. Dessa stationer kommer inom kort att 
utökas med Växjö, Malmö och Skien (Norge). TAM som idag har 26 anställda är ett växande 
företag som även undersöker möjligheten att utöka sin verksamhet åt det operationella hållet. 
Från att 2001 ha varit sju anställda med en omsättning på 8 miljoner kronor, har TAM idag 
nästan fyrdubblat sin personalstyrka och har en omsättning på ca 40 miljoner kronor.2  
 
3. Behovet av organiserad uppföljning 
 
3.1. Allmänt om datoriserad uppföljning 
 
I dagens moderna värld har det blivit allt angelägnare att förse sitt företag med en samordnad 
struktur med hjälp av någon form av datasystem. När verksamheten växer ökar kraven på 
någon form av samordning. Att utföra dessa uppgifter med hjälp av flera separata 
dataprogram som t ex  Excel och Access eller helt enkelt för hand på ett papper är nog ett sätt 
som många finner lämpligt i början. ”Office programmen” finns ofta redan i företaget och 
dessa klarar av att utföra dessa uppgifter till en början. Detta håller dock inte i längden, tillslut 
blir datamängden för stor. Detta kommer att ske även om företaget inte växer eftersom de data 
som företaget hanterar växer proportionellt mot tiden och därför hela tiden ökar i mängd. 
Detta beror på att en detalj samlar på sig mer dokument och data ju äldre den blir, ju mer 
”historia” den får. Informationen om detaljen växer på så sätt med tiden. Det blir även svårt 
att spåra olika dokument om det saknas någon form av samordning mellan de olika 
programvarianterna. Detta är av stor vikt när man vill kunna gå tillbaka till tidigare dokument 
för att hämta information. Med detta i åtanke är det inte bara ett hjälpmedel för företaget utan 
i flesta fall även en nödvändighet att införskaffa ett datorsystem anpassat för verksamheten. 
 
”Det papperslösa samhället” är för många människor och företag en önskan, och tanken är 
god. Tyvärr är den orimlig, i alla fall än så länge. Tror man att ett datasystem ska kunna 
ersätta all pappersexercis tar man grundligt fel. Så även om man börjar använda sig av datorer 
för att samordna sitt företag betyder det alltså inte att man på nåt sätt kommer att slippa 
hantera stora pappersmängder. Den stora mängden papper kommer fortfarande att finnas kvar, 
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men den kan bli bättre organiserad med hjälp av ett datorsystem som grund. Det är mycket 
värt, och ibland även ett krav från t ex myndigheterna. 
  
3.2. Vikten av uppföljning inom flygindustrin 
 
En bransch där detta är särskilt applicerbart på är flygindustrin. Här gäller strikta regler för 
ordning och uppföljning, och arbetar man med flera olika program eller till viss del manuellt 
kan det bli oerhört svårhanterligt till slut. Man kan även få svårt att uppfylla de krav på 
säkerhet ställda av lokala och internationella myndigheter. 
 
Hos alla flyginriktade företag finns en mängd rutiner för hur arbetet utförs, och detta bör man 
även ta hänsyn till när man införskaffar ett datorprogram som hjälpmedel i arbetet. Alla 
underhållsinriktade företag och flertalet operationella företag har i viss mån ett lager av 
komponenter och verktyg. Dessa måste tas om hand och följas upp med stor noggrannhet, och 
kräver sin del av ett potentiellt datorprogram. Man måste till exempel kunna se status och 
tidigare rörelser för alla komponenter i lager. Denna information måste vara tillgänglig för 
ingenjören såväl som mekanikern. Vidare bör man även kunna se var en särskild komponent 
befinner sig och även kunna reservera den. En viktig del är även att smidigt kunna lämna ut 
delar från lagret och även ta emot och lägga in i lagret. Därmed måste man även veta 
kvantiteten av varje komponent som finns i systemet, och även kunna se när antalet har 
kommit ner till miniminivån så att man kan lägga en beställning för att fylla upp lagret igen. 
Detta gör att man alltid har komponenter i lager och inte behöver ha flygplan stående på 
marken medan man väntar på den beställda delen. Därför är det bra om det även ingår en 
modul i programmet som hanterar ordrar av olika slag. Detta gör att man, integrerat med 
lagret, kan sköta förfrågningar, beställningar, försäljningar, utbyten och skicka delar på 
reparation. Då kan man snabbt se vad statusen är på olika komponenter.  
 
Alla komponenter har en livslängd, antingen gångtid, cykler eller kalenderdagar, så det är 
mycket viktigt att veta när dessa tider tar slut och delen måste renoveras eller slängas. För 
lagret är det framför allt viktigt att veta en komponents ”hylltid” (Shelf life). Med det menas 
den tid en komponent får ligga oanvänd i lager, t ex gummipackningar som torkar och förstörs 
efter en viss tid om de inte används. För lagret är det även viktigt att veta gångtider för 
komponenter så att det kan följas upp vid installation i flygplan. En ytterligare faktor att tillse 
är en komponents garantitid. Denna ligger oftast på 3-4 år. Det finns mycket pengar att tjäna 
på detta om företaget utnyttjar garantitiden på bästa sätt. Därför är det bra om det valda 
dataprogrammen har en funktion där detta kan tas i beaktande och hållas ordning på. Om man 
kan lagra priser på komponenterna i systemet kan detta även hjälpa till vid fakturering av 
utförda arbeten om man kan koppla använda komponenter till specifika Work Orders (WO). 
Att ha priset för samma komponent hos olika försäljare lagrat i systemet är en fördel då man 
effektivt kan undersöka vart det är billigast och mest förmånligt att köpa just den 
komponenten. Vid skapandet av t ex ”Work Ordrar” ska programmet också vara samordnat 
och integrerat på ett effektivt sätt med lagerhållningen så att komponentflödet i systemet sker 
snabbt och korrekt.  
  
Om systemet ska kunna användas till fullo av en underhållsorganisation behöver produktionen 
också täckas in. Det som programmet bör klara av då är att ta fram WO som sedan går att 
spåra när, var och av vem de har utförts. Det bör även gå att lägga till tasks till de olika WO 
beroende på vilket jobb som ska utföras. Sen behövs en funktion som visar när olika checkar 
ska utföras och hur de ska vara uppdelade om en dylik åtgärd krävs. Checkarna ska även vara 
kopplade till WOs, och detta bör visas tydligt och strukturerat. Här kan man också tänka sig 
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en funktion som registrerar antal timmar det tog att utföra jobbet. Detta kan då användas, 
tillsammans med priserna för komponenter som används vid jobbet, för att göra en faktura på 
jobbet. Systemet ska alltså kunna ge stöd för fakturering genom att tillhandahålla komponent- 
och arbetskostnader. 
 
För komponenter som är installerade på flygplan är det väldigt viktigt att hålla reda på hur 
många timmar, cykler och/eller kalenderdagar de har varit i drift. I programmen måste detta 
skötas genom att man för in flygtid och cykler i systemet. Gångtiderna uppdateras då på 
daglig/periodisk basis och man får på så sätt varningar när en komponent börjar närma sig en 
check eller kassering. För att ge en bra överblick av dessa komponenter bör en lista/rapport 
kunna skrivas ut. Att följa upp vilka AD/SB som ska eller har utförts på olika 
flygplanindivider är av största vikt. Detta eftersom ett flygplan kan mista sin luftvärdighet om 
dessa AD inte är utförda inom utsatt tid. När det gäller SB så är det viktigt att veta vilka av 
dessa som är utförda så att man vet vilken konfiguration flygplanet har. Dessa måste alltså 
hållas väl uppdaterade och en tjänst som uppdaterade AD/SB direkt i systemet via Internet 
vore att föredra. Om detta inte finns så måste de i alla fall gå att lägga in manuellt i 
programmet och så att man på så sätt kan se vilken status flygplanet har.  
 
3.3. Varför finns behovet hos Täby Air Maintenance? 
 
Täby Air Maintenance är ett utmärkt exempel på ett växande företag som behöver strukturera 
upp den allt större datamängden från flera olika program in i ett enda heltäckande program. 
TAM är främst inriktat på underhåll av en rad olika typer flygplan men kommer troligen i 
framtiden att axla en operatörsroll inom flygfrakt. I dagsläget besitter TAM ingen typ av helt 
samordnat datorsystem för sin uppföljningsverksamhet, utan allt sköts manuellt eller via 
enklare datorprogram som Excel, Access och Word. Problemet är att verksamheten håller på 
att växa ur detta system och kräver ett mer samordnat datorbaserat system. Att ge en 
överskådlig bild över hela lagret och de delar som är på reparation, utlånade eller kasserade 
går helt enkelt inte att göra i dessa enkla program längre. Mängden information har alltså gjort 
det omöjligt för en person att ha manuell kontroll över det som behöver ges ett sammanhang. 
Det behövs mjukvara som är utvecklad just för detta syfte. Denna mjukvara ska snabbt och 
smidigt kunna ge en överblick på komponenter, lager, fakturor och ordrar av alla de slag.  
 
4. Hur arbetet genomförts 
 
För att kunna rekommendera ett program till ett företag måste man först förstå hur företaget 
arbetar. Tanken från början var att vi under några dagar skulle lära oss detta för att sedan sätta 
oss in i programmen med denna kunskap som underlag. På grund av olika faktorer blev det i 
stället så att vi har fått fråga när funderingar och problem har dykt upp. Arbetet inleddes med 
att en kravlista togs fram för vad som skulle finnas med i det tänkta programmet. Denna lista 
utgjordes av krav från ledningen och logistikpersonalen. Sedan kompletterades listan med 
önskemål från mekaniker. (Se bilaga A)  
 
Företaget hade vid arbetets början redan valt ut tre program som vi skulle lära oss, utvärdera 
och tillsist göra en rekommendation på ett av dessa. Programmen var Airsoft från Aircraft 
Maintenance Software Solutions, MX från QAV Aviation Systems och System Airline 
Management (SAM) från Airline Software Applications (ASA). För att bestämma vilket av 
dessa program som passade TAM bäst använde vi oss av demoversioner av de tre 
programmen. Med hjälp av manualer, som vi fått av våra kontaktpersoner hos tillverkarna, 
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lärde vi oss grunderna för hur programmen fungerar. Vi fick även online presentationer av två 
av programmen, där vi blev introducerade till de grundläggande funktionerna.  
 
Efter att kravlistan hade tagits fram började vi studera programmen, ett i taget, för att lära oss 
grunderna. När en grundförståelse hade uppnåtts togs en lista med viktiga punkter fram. (Se 
bilaga B) Denna baserades på den tidigare nämnda kravlistan, kompletterad med punkter som 
vi tyckte var viktiga. Listan utgjorde sedan basen för en kort sammanfattning av de viktigaste 
delarna på varje program. När dessa sammanfattningar var klara, återstod en jämförelse 
mellan de tre programmen. Även denna baserades på den framtagna listan. I jämförelsen 
betraktas de olika programmens för- och nackdelar mot varandra. Utifrån denna jämförelse 
beslutade vi oss för ett av programmen, och en rekommendation till företaget lades fram. 
Sammanfattningarna, jämförelsen och rekommendationen presenterades i en skriftlig rapport 
som delades ut vid en muntlig presentation på företaget. En aspekt som vi bara nämnt i 
förbigående till företaget är prissättningen på de olika programmen. Vi anser att detta går 
utanför ramen för denna rapport och vår kunskap inom det finansiella området är för liten för 
att vi ska kunna ställa en riktig analys. I samråd med TAMs ledning har vi bara givit dem en 
överblickande priskalkyl, men väljer att inte ha den som en parameter i vår 
rekommendationen. Den skulle inte heller vara av större intresse på grund av sin osäkerhet. 
Osäkerheten ligger i att beräkningarna är baserade på ett visst antal moduler och 
tilläggstjänster som kanske inte ens kommer att inköpas av företaget. Beräkningarna är en 
kompromiss/medelvärde. 
 
4.1. Rapportens upplägg 
 
Följande rapport kommer att följa ovan nämnda mönster. Som en inledande fas kommer varje 
program gås igenom och därefter kommer de tre att jämföras mot varandra, för- och nackdelar 
analyseras. Som ett avslutande kapitel ges den till företaget givna rekommendationen och 
motivation till valet.  
 
5. De tre programmen 
 
Detta avsnitt innehåller en genomgång av de tre programmen, ett i taget. Som avslutning 
belyses programmets för- och nackdelar. 
 
5.1. Airsoft 
 
Airsoft är ett isländskt program tillverkat av företaget Aircraft Maintenance Software 
Solutions. Den varianten av Airsoft som här testats är en ASP-version. Det är den version som 
rekommenderas av företaget. Huvuddelen av de företag som använder sig av programmet är 
baserade på Island, men användare finns även i Sverige och Mongoliet.3  
 
5.1.1. Struktur 
 
Vad gäller programmets struktur och uppbyggnad kan främst påpekas att det finns en stor 
mängd menyer och många modulval under varje meny. För vissa moduler kan man använda 
funktionsknapparna (F1, F2…F12) vilka fungerar som genvägar till modulerna. Förklaringar 
till dessa är placerade på startsidan. I vissa fönster finns flikar under vilka ytterligare 
information kan hämtas. Ytterligare sätt att upphämta information är att dubbelklicka på en 
vald detalj och därmed få upp nytt fönster med mer information och i vissa fall, fler flikar. 
Vid en översikt av lagret visas de olika komponenterna i olika färger beroende på vilken 
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status de har för tillfället. Men i samma modul finns en mängd knappar till olika syften, som 
till exempel sökning, urval och olika former av ordrar. De olika modulerna är till viss del 
integrerade med varandra. Det går t ex att lägga in komponenter som har mottagits direkt in i 
lagret från en purchase order, PO. Dock är det osäkert om det går att installera komponenter 
direkt från lagret på ett flygplan. Det finns ingen funktion för att gå tillbaka till ett tidigare 
fönster som i t ex Internet Explorer. Många funktioner öppnas dock i nya fönster vilket gör att 
de som använts tidigare finns kvar i bakgrunden. 
 

 
Fig 1. Exempel på mängden undermenyer på startsidan 

 
5.1.2. Komponenter och logistik 
 
Det går att söka på flertalet olika kriterier i lagret eller på ett flygplan. Det går att välja ett 
eller fler kriterier och på så sätt få en detaljerad sökning. Sökningen sker genom en filtrering 
på de kriterier som valts t ex ATA, P/N, placering, eller beskrivning. Det är viktigt att veta hur 
lång tid det är kvar innan delar ska inspekteras, underhållas eller kasseras. I systemet varnas 
för sådana komponenter genom att en ”pop-up” varning visas när man startar programmet. 
Det går även att ta fram en lista på sådana komponenter. Det finns även andra typer av viktiga 
dokument som går att skriva ut t ex repair- och purchaseorders. När en komponent ska födas i 
systemet är det många uppgifter som måste fyllas i. Om något fält har missats så varnar 
systemet för detta och tillåter inte att komponenten sparas innan detta är gjort. Om 
muspekaren hålls över ett fält så visas en information om vilka uppgifter som ska fyllas i 
fältet. Möjligheten finns att komplettera, ändra och lägga till data i efterhand. När det gäller 
arkiverad information, Historia, finns en mycket detaljerad sådan både för komponenter i 
lager och på flygplan. Här är det möjligt att undersöka historien för ett partnummer eller ett 
serienummer, och informationen som fås visar hur detaljen rört sig i systemet. Alla 
komponenter som blivit registrerade i systemet är möjliga att hitta, även om de för tillfället är 
slut i lager. Tillvägagångssättet är då att en lista tas fram med alla komponenter samt deras 
status och informationen blir på så sätt lättillgänglig. Lagerinformationen är detaljerad och ger 
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en överskådlig blick av alla komponenter. För vidare förtydligande visas de komponenter som 
är slut i röd text och de som finns tillgängliga i grön text. Även prisinformation om alla 
detaljer finns i denna lista. Gångtider på komponenterna går dock inte att se för de 
komponenter som ligger i lager, men informationen är tillgänglig för de komponenterna som 
är installerade på flygplan. Samma sak gäller dock inte för information om garantitiden på 
komponenterna, utan i detta fall saknas modulen helt och hållet. Detta är dock något som kan 
åtgärdas vid behov och efterfrågan. I programmet går det att se hur länge en komponent har 
varit lånad i väntan på att få tillbaka en lagad eller ny i dess ställe. 
 

 
Fig 2. Komponentlista, visar alla komponenter i systemet. 

 
5.1.3. Arbetsupplägg  
 
När det gäller ”work orders” och tasks finns de möjlighet att smidigt kunna koppla ett stort 
antal tasks till en och samma WO. När WO’n skrivs ut följer det med en lista med tasks som 
ingår och ska utföras. Det finns dock inget system som talar om vilka som är avklarade och 
vilka som återstår att göra under arbetets gång. Ogjorda tasks måste sökas efter manuellt i 
listan. När en task är utförd och klar finns det möjlighet att lägga till det verkliga antalet 
mantimmar som gått åt för att utföra den. Detta är mycket viktigt att veta vid en senare 
fakturering av arbetet som gjorts. Vidare kan även komponenter bli kopplade till specifika 
tasks där de kommer användas. Detta visas senare genom att en lista med utvalda 
komponenter följer med WO’n när den skrivs ut.  
 
Checker läggs in i systemet på samma sätt som en komponent läggs in. Skillnaden ligger i att 
en check märks annorlunda i detaljspecificeringen, istället för att definiera den som Hard 
Time eller On Condition märks den som Inspection. Även gångtid mellan checktillfällena 
läggs till, och på det viset varnar systemet när det är dags att utföra checken. SBn och ADn 
behöver uppdateras då revideringar eller nya tillägg kommer ut från tillverkaren eller 

 10



myndigheterna, men i Airsoft finns ingen funktion där detta sker automatiskt. Uppdateringar 
kan dock läggas till, men detta måste ske manuellt.  
 
5.1.4. Support och utbildning 
 
Generellt för systemet gäller att det går att bestämma vilka användare som kommer åt de olika 
moduler, på så sätt har man bara tillgång till det man behöver. Varje dokument som läggs till i 
systemet får ett eget identifikationsnummer får att det ska kunna spåras. Det går även att göra 
detta så att man kopplar en streckkod till varje nummer och kan på så sätt spåra dokumenten. 
Supporten från företaget kan fås dygnet runt via telefon eller E-mail och finns tillgänglig året 
runt. Till programmet finns inga riktiga manualer utan bara kortare texter om utvalda 
funktioner i programmet. Företaget säger att manualer inte behövs eftersom deras program är 
så lätt att lära sig och att manualer sällan fyller den funktion de ska. Detsamma gäller 
utbildning på personalen när programmet är inköpt. Här hävdar de att de aldrig har behövt åka 
till någon kund för att utbilda personalen. Men de kommer gärna till TAM för att utbilda folk 
vid behov. När programmet är inköpt behöver redan existerande data från Excel läggas in, 
Airsoft kan konvertera data från både Excel och Access.  
 
Företaget förespråkar att man ska använda deras ASP variant av programmet. Fördelen, enligt 
dem, är att det då går att logga in från vilken dator som helst och börja jobba och att ansvaret 
för uppdateringar och back-up då sköts av dem.  
 
5.1.5. Fördelar med Airsoft 
 
Airsoft har en bra sökfunktion där man kan söka på i princip vilket kriterium man behagar. 
Programmet har även en mycket detaljerad och informationsrik historia. Även 
lagerinformationen är bra, den ger en överskådlig blick av alla komponenter som finns i 
systemet. 
 
5.1.6. Nackdelar med Airsoft 
 
En detalj som kastar en skugga över programmet är avsaknaden av riktigt strukturerade och 
väl uppbyggda manualer. Att inte ha ordentliga manualer gör det extremt svårt att skaffa sig 
en helhetlig såväl som detaljerad förståelse av programmet och saktar ner inlärningsprocessen 
för dem som ska arbeta med programmet. En ytterligare faktor som kan bidra till det är 
mängden menyer och undermenyer. Det är lätt att gå vilse i menyträsket, i alla fall innan man 
lärt sig procedurerna för de olika förfarandena. Till detta hör även att den stora mängden 
knappar i vissa fönster kan ses som rörigt och förvirrande. Det faktum att man inte har 
möjlighet att se gångtider på de komponenter som ligger i lager är en klar nackdel. Detta är 
mycket viktig information. Man kan inte heller se vilka tasks som är avklarade, utan måste 
leta manuellt vilket inte gör det mycket bättre än en pärm med papperlistor.   
 
5.2. MX 
 
QAV Aviation Systems är ett amerikanskt företag som grundades 1996. Företaget tillverkar 
programmet MX som är grunden i deras mjukvara. I den sköts själva underhållsdelen med  
t ex WOs, planering och tillförlitlighet. Till detta finns även modulerna PX, som behandlar 
lager och inköp, Quick AD som ger automatisk uppdatering av ADs till de flygplan man 
arbetar med i MX och TX som är ett program för att följa upp personalens utbildningsstatus. 
Den sistnämnda är inte intressant för TAM så den har därför inte undersökts i den här 

 11



rapporten. I versionen av MX som har testats ingick PX. Så möjligheten att testa hur dessa 
jobbar tillsammans har funnits. När det i nedanstående text skrivs om MX menas alltså MX 
och PX. Huvuddelen av de klienter som använder MX finns i USA.4
 
5.2.1. Struktur 
 
I MX finns det ett stort antal underrubriker till varje meny. Vissa menyer är dessutom något 
oklara i betydelse vid första anblicken och inte helt logiska. 
 

 
Fig 3. Antalet menyer gör det svårt att hitta i programmet 

 
På vissa utvalda sidor finns flikar att bläddra mellan och på så vis införskaffa sig ytterligare 
information. Detta gäller dock inte alla sidor. Ett sätt att öka effektiviteten är att lägga till så 
kallade snabbknappar på huvudsidan för de menyer som används ofta. Snabbknapparnas syfte 
är att undvika bläddrandet bland menyer, de skapar en sorts genväg. Dessa placeras då på 
startsidan och det är upp till användaren att bestämma hur många de ska vara och av vilken 
sort. Detta kan variera från användare till användare, allt efter vilket område användaren 
jobbar inom och vilket område i systemet som då hamnar i fokus. Systemet är även utformat 
så att olika användare kan få tillgång till olika delar, och därmed inte ha tillgång till moduler 
han eller hon inte jobbar i. Detta kan öka inlärningshastigheten, minska risken för misstag och 
därmed öka effektiviteten. Knapparna som används för att redigera i de olika modulerna har 
även de symboler. 
 

 
Fig 4. Exempel på symboler i MX 

 
Symbolerna är tillverkade för programmet och kan inte jämföras med de välkända Windows-
symbolerna. Användare av datorprogram är ofta bekanta med symbolerna på Windows och 
därför hade inlärningsprocessen kunnat ske snabbare om användaren inte först hade varit 
tvungen att lära sig helt nya symboler. Integreringen i programmet är välutvecklad. Att t ex 
byta eller ta bort delar på ett flygplan sköts integrerat med logistikmodulen. Processen är då 
att högerklicka på den del som ska bytas ut eller på positionen som ska fyllas. Därefter skapas 
en lista på passande delar som dessutom finns tillgängliga i lager och vilken status dessa har. 
Listan visar bara delar från det ATA-kapitel som är kopplat till positionen på flygplanet som 
är aktuellt. Det finns alltså inte möjlighet att installera en komponent som inte är godkänd för 
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just denna position. Komponenterna i listan är inte reserverade eller redan installerade, utan 
finns i lager. Möjligheten att gå tillbaka till ett tidigare fönster saknas i programmet. I vissa 
moduler gäller att när en sökning har gjorts och ett av resultaten ska visas tydligare öppnas 
detta i samma fönster och möjligheten till att se sökresultaten finns inte. För att se dem igen 
måste sökningen göras om. 
 
5.2.2. Komponenter och logistik 
 
Det går att söka på flera olika kriterier så som ATA kapitel, P/N eller beskrivning. På vissa 
ställen kan även mer avancerade sökningar utföras, som S/N eller leta efter en komponent i en 
assembly. För att se vilka komponenter som har uppnått tiden för en check eller inspektion 
krävs att användaren själv aktivt gör en sökning efter dessa. Det ges alltså ingen form av pop-
up varning eller liknande. Listan med dessa komponenter kan även skrivas ut. I MX finns ett 
stort antal rapporter som kan skrivas ut, några exempel på sådana är: Purchase Order Report, 
Repair Orders Report, Exchange Orders Report och Vendor History. När nya komponenter 
ska läggas till finns det möjlighet att i vissa fält hämta information från listor med förifylld 
information så som återförsäljare, ATA kapitel och P/N. Det går att se hur olika 
komponenters rörelse i systemet dock inte för ett enskilt S/N utan bara per P/N. Alla 
komponenter med samma P/N visas alltså samtidigt. 
 

 
Fig 5. Rörelserna för ett specifikt P/N. 

 
För att få se vad som finns i lager görs en sökning på beskrivning, ATA kapitel, nyckelord 
eller P/N. En lista visas då med alla komponenter som uppfyller sökkriterierna. Här visas alla 
olika P/N som någon gång har blivit registrerade i systemet. Efter att ha dubbelklickat på en 
komponent (P/N) fås en lista över vart dessa finns och hur många de är. I listan visas både 
komponenter installerade på flygplan och/eller i lager. Det finns inte möjlighet att få en 
överblick av lagret, det krävs att det görs en sökning på ett speciellt ATA, P/N, nyckelord 
eller en beskrivning. På komponenterna som finns i lager går det att se deras gångtid och 

 13



senast registrerade pris. Priset läggs in och uppdateras av användaren. När det gäller garanti 
för olika komponenter så finns det en modul som i skrivande stund håller på att testas och 
denna kommer att ingå i MX utan extra kostnad när den är färdig. När det gäller komponenter 
som är på Exchange så fungerar programmet nu så att det är TAM som skickar iväg en trasig 
del och får tillbaka en hel. QAV kan dock ändra så att det fungerar åt det omvända hållet  
vilket är det som är intressant för TAM.  
 

 
Fig 6. Delar som finns registrerade för ATA-kapitel 25 

 
5.2.3. Arbetsupplägg  
 
Det går att ta fram detaljerade Work Packages (MX namn på Work Orders). Work Packages 
består av en eller flera Work Cards och till varje Work Card kan man i sin tur koppla en eller 
flera tasks. I Work Scope planeras när de olika Work Packages ska utföras och här kan även 
beräkna och faktiska mantimmar läggas till. Till varje Work Package kan det reserveras 
komponenter från lagret om det är känt vilka som kommer att användas eller bytas ut. Det går 
att få en funktion så att t ex delar som plockas ut från lagret registreras med en 
streckkodsavläsare, funktionen finns inte idag men kan läggas till. Det går i dagsläget inte att 
skriva ut en lista på vilka tasks som är utförda på ett specifikt Work Card men det går att få en 
lista på vilka Work Card som är utförda. Men precis som när det gäller exchange funktionen 
så är QAV villiga att modifiera det så att funktionen är anpassad till TAMs behov. Till MX 
finns ett program som heter Quick AD. Med det här programmet fås uppdateringar på de 
senaste AD noterna via Internet. Programmet är inräknat i den kostnaden som finns redovisat i 
slutet av rapporten. (se Bilaga C) 
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5.2.4. Support och utbildning 
 
Eftersom programmet kommer från ett företag på den Amerikanska västkusten kan det vara 
svårt att få direkt support via telefon eftersom de ligger nio timmar efter oss här i Sverige. De 
har dock ett Europakontor i Storbritannien och det är möjligt att få supporten därifrån istället. 
Det finns flera olika typer av manualer till programmet, en av dem beskriver vad som kan 
utföras med programmet medan en annan beskriver hur det utförs. När det gäller utbildningen 
så tar QAV fram ett schema för hur utbildningen kommer att ske och sen är det upp till 
kunden att bestämma vilka personer som går på vilka föreläsningar. Utbildningen kan ske hos 
kunden, hos QAV eller i form av onlineredovisningar. Och när programmet är inköpt och den 
befintliga datan från Excel ska föras över klara programmet av att konvertera dessa data. 
 
QAV erbjuder ingen form av ASP tjänst. Det alternativet som finns är alltså att mjukvaran 
installeras på företagets egen server. 
 
5.2.5. Fördelar med MX 
 
Manualerna för MX är mycket väl upplagda och innehåller det man behöver för att lära sig 
programmet. Integreringen mellan de olika modulerna är välutvecklad. Supporten från 
tillverkarna är bra, de har gjort sig mån om att kunna serva sina kunder, var de än befinner sig 
i världen.  
 
5.2.6. Nackdelar med MX 
 
MX har generellt många menyer och undermenyer. När man genomför en sökning kan man 
inte gå bakåt till sidor man fyllt i innan och ändra på t ex kriterier utan måste göra om 
sökningen helt och hållet. Historian är inte möjlig att se för ett specifikt serienummer, utan det 
är enbart särskilda partnummer som kan beskådas. Man kan inte få en överskådlig blick av 
lagret, utan får gå in på en speciell komponent och se vilken status den har. MX kan inte bistå 
med en lista på tasks som är utförda, utan enbart färdiga work cards. Symbolerna i 
programmet är skapade enbart för programmet och en användare kan därför inte genast 
förknippa dem med en funktion utan måste lära sig dem. Hade de varit mer Windows -
liknande hade det varit lättare att direkt kunna känna igen dem. 
 
5.3. SAM 
 
Det danska företaget Airline Software Applications (ASA) har sedan 80-talet utvecklat sitt 
program System Aircraft Management (SAM). Programmet kan användas till alla typer av 
luftfarkoster och på stora som små företag. SAMs kunder är till största delen baserade i 
Danmark, men finns även i Kanada och Finland.5  
 
5.3.1. Struktur 
 
Alla olika moduler i SAM är uppbyggda på samma sätt. Programmet är upplagt så att 
menyerna är få, och har även få underrubriker. Istället har det lagts upp så att varje fönster 
innehåller ett flertal flikar.  
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Fig 7. I övre delens Excel-tabell finns alla komponenter som registreras i systemet. I nedre 

delen visas detaljerad information om komponenten. 
 
Uppbyggnaden repeteras alltså utöver hela programmet. Ett karakteristiskt fönster har en 
excelliknande del överst på sidan där viss information visas såsom tex P/N, S/N och namn. 
Under denna del finns flikarna som kan bläddras mellan, allt medan den övre delen är 
konstant. Om en del markeras i den övre delen visas all information om den på den nedre 
delen genom flikarna. Varje flik har sitt eget område där särskild information för just det 
temat visas. I och med detta blir modulerna väl integrerade med varandra. Även genom att 
dubbelklicka på vissa fält i flikarna kan fler fönster komma upp och visa ytterligare 
information. Under varje flik kan informationen ändras eller kompletteras. I och med flikarna 
behövs egentligen inte heller någon funktion för att gå tillbaka. Under raden med flikar finns 
en uppsättning med knappar. Dessa knappar används vid redigerandet av gamla eller 
skapandet av nya komponenter. Även dessa knappar är likadana i alla olika moduler. 
 
5.3.2. Komponenter och logistik 
 
Det finns många olika söksätt, det går antingen att söka efter en komponent eller 
flygplansindivid enbart via ett kriterium såsom t ex P/N. Samma komponent kan även 
eftersökas med hjälp av flera olika kriterier samtidigt, t ex både P/N och S/N. Sökningen sker 
aktivt, vilket betyder att programmet söker alltmedan sökkriterierna matas in. Detta innebär 
att oftast behövs inte hela kriteriet skrivas, utan bara de första tecknen. Listan förkortas alltså 
ju fler tecken i kriteriet som matas in. 
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För att kunna se vilka komponenter som börjar närma sig översyn eller kassering, kan en lista 
tas fram manuellt. Tidsramen kan väljas så snävt användaren själv önskar. Användaren kan 
även välja vilken form av tidsräkning som ska ske, timmar, dagar eller cykler. När det gäller 
utskrifter av rapporter finns det ca 60 standardrapporter att tillgå, men möjligheten att lägga 
till fler egna speciella rapporter finns. Dessa designas egenhändigt av användaren med hjälp 
av en medföljande programvara. I programmet finns något som kallas SAM tables, och i dessa 
finns olika standarddata, såsom återförsäljare och personal. Dessa data kan hämtas t ex när en 
ny komponent eller WO skapas. Det är bara i vissa fält dessa tabeller kan användas, där 
förutbestämda data från tabellerna är applicerbara och godkända. Datan hämtas genom att ett 
kortkommando nyttjas, Alt + F1. Skulle ett förslag ur listan väljas till en plats där den inte 
uppfyller kriterierna, säger systemet till och det finns chans att ändra. Ytterligare hjälp att 
tillgå vid ifyllnad av dokument är att en förklaring till vad som ska fyllas i dyker upp längst 
ner på sidan i ett särskilt område då aktuellt fält klickas i.  
 
I historien för alla komponenter och alla flygplansindivider finns alla detaljer med såsom t ex 
ATA-kapitel, S/N, P/N, men även vad som gjorts och när osv. Vid sökningar i historien fås 
först en lista upp med all historia för ett speciellt partnummer, men sedan kan ett specifikt 
batch- eller serienummer tillhörande detta partnummer filtreras fram. 
 

 
Fig 8. Historien för ett P/N visas. Möjligheten att filtrera fram ett specifikt S/N finns. 

 
Det går att visa en lista för alla delar som finns registrerade i systemet. Detta visas i en sådan 
Exceltabell som nämnts tidigare och under denna finns mer detaljerad information så som pris 
och gångtider. För att se vart olika komponenter finns och i vilken kvantitet finns en speciell 
flik. Under denna visas, efter att ett specifikt P/N valts, i vilka hyllor, lådor eller lager de olika 
komponenterna finns. Även kvantiteten visas. Det går dock inte att få en enhetlig lista på hela 
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lagret, vilka komponenter som finns där. Det går att via ett annat fönster se de komponenter 
som är installerade på något flygplan. Det är även från detta fönster som nya komponenter 
installeras på flygplanet. Genom att högerklicka i listan och välja install component fås en 
lista med tillgängliga komponenter fram. När rätt komponent valts kommer den att flyttas från 
lagret och till flygplanet. Det finns en enklare funktion för att ta hand om delar med garanti. 
Dock så är en ny modul under utveckling och beräknas vara i drift årsskiftet 06/07. Det pågår 
även utveckling av en modul som hanterar komponenter på exchange.  
 
5.3.3. Arbetsupplägg  
 
I programmet går det att skapa WO med tillhörande tasks. Till dessa kan även olika 
komponenter kopplas. Innan WO ska utföras kan dessa delar reserveras i lagret. I WO-
modulen kan man hitta tasks och komponenter tillhörande en specifik work order under de 
olika flikarna, se fig 9. Det går även att lägga till beräknade mantimmar för förberedelserna 
och för själva jobbet. När sedan jobbet är utfört används komponenternas inlagda priser för att 
beräkna kostnaden för det utförda arbetet. I priset används också uppgifter om faktiska 
mantimmar. Det finns även uppgift om vilken mekaniker som utfört jobbet och vad dennes 
timkostnad är. Det finns ett par olika sätt att undersöka vilka tasks som inte är utförda. Det 
ena är att man stänger alla tasks som är utförda och får på så sätt en lista på enbart 
kvarvarande. Det andra är att skriva ut en rapport med ogjorda tasks. Detta är dock något som 
måste läggas till i mjukvaran först, funktionen finns alltså inte i dagsläget men kan läggas till. 
Checker läggs till som tasks i WO kopplade till specifika flygplan. Det går även att göra 
checken till en mastertask och det går då att länka olika tasks till denna. 
 

 
Fig 9. Work Order modulen. 
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Det finns en modul för att automatiskt följa upp SBs och ADs. Det är en tjänst som 
uppdateras av Airdata, ett dotterbolag till ASA. Användaren väljer själv vilka flygplan, 
motorer och propellrar som ska ingå i tjänsten och får sedan nya AD/SBs automatiskt 
uppdaterade. Informationen om dessa SBs och ADs är dock något knapphändig. 
 
5.3.4. Support och utbildning 
 
I SAM kan menyerna anpassas till olika användare. Det kan bero på vilket område han eller 
hon använder eller vilken grad av åtkomst de ska ha.   
 
Systemet är kompatibelt med streckkodsavläsning. Det fungerar när komponenter tas emot 
och lämnas ut, men även för WOs. Manualerna för SAM är pedagogiskt upplagda och har vid 
införandet i ett företag ett komplement i form av en övningsbok som är baserad på företagets 
aktiviteter där speciella övningsfall är grunden. Denna övningsbok är således speciellt 
utvecklad för varje företag och är alltså unik. För support förutom manualerna finns en mängd 
alternativ att tillgå. Det går att kontakta ASA via E-mail, telefon eller Skype för hjälp. När det 
gäller implementering av systemet och utbildning av personal finns möjligheten att få denna 
på plats på företaget. ASA ser till att systemet blir installerat och att det kommer igång 
ordentligt. Här kan även Excel- och Accessformat att konverteras så det passar SAM. ASA 
kan ordna denna detalj om så önskas. Kursen som hålls innefattar ca en dags installation samt 
fyra dagars utbildning av personalen. Under kursens gång lär sig ASA-personalen hur 
företaget fungerar och utbildar samtidigt företagets personal på hur SAM fungerar. Nästa steg 
är att de utvecklar ett ”SAM Quickstart Implementation Plan”, vilket innehåller realistisk 
tidsplanering samt checklistor och implementationsförslag. Sista steget är att helt forma 
programmet enligt företagets normer och önskemål, samt att under tre månader finnas 
tillgängliga för extra support utöver vanlig support.  
 
SAM finns även i en ASP-version, men detta format rekommenderas främst till mindre 
företag som inte använder programmet så ofta. Detta innebär att man inte köper programmet 
utan bara hyr det. Då behöver användaren inte installera uppdateringarna eller göra back-ups 
själv och kan dessutom koppla upp sig varsomhelst det finns en Internetanslutning och jobba 
därifrån. 
 
5.3.5. Fördelar med SAM 
 
Fönstren är uppbyggda efter samma modell konsekvent genom hela programmet vilket 
underlättar användning och inlärning. Information om t ex en komponent eller ett flygplan 
finns samlad i samma fönster under flikar, vilket gör att man slipper bläddra mellan massa 
menyer och fönster. Det finns även möjlighet att ta bort menyer om en användare inte behöver 
dem. Detta är bra då färre menyer minskar risken för missförstånd och fel. Vid sökning finns 
en mängd kriterier att söka med, och även möjligheten att söka med hjälp av flera kriterier 
samtidigt. Aktiv sökning ger en effektivitet och smidighet åt förfarandet. Vid installation av 
programmet är det en klar fördel att ASA tar fram en övningsbok som är baserad på företaget 
och dess faktiska verksamhet. SAM Quickstart Implementation Plan bidrar till snabbt 
införande i företaget och den arbetsbelastande övergången mellan två program blir kortare. 
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5.3.6. Nackdelar med SAM 
 
En överskådlig blick av lagret saknas, vill man veta om komponenten finns i lager måste man 
gå in på just den och undersöka status. Åsikt från en SAM-användare var att det skulle gå att 
kunna skriva in mer information om varje SB/AD som läggs in i systemet.  
 
6. Diskussion 
 
Efter dessa sammanfattningar kan det relativt lätt ses att alla de tre programmen faktiskt 
uppfyller kraven både från ledningens lista såväl som från den kompletterade listan. 
Frågeställningen får då revideras något och istället lyda: vilket program utför de aktuella 
aktionerna på smidigast sätt? Vilket program uppfyller kraven bäst? Följande text kommer 
därför vara en jämförelse mellan de tre programmen baserat på ovan skrivna 
sammanfattningar. För- och nackdelar kommer visas och diskuteras för olika funktioner och 
moduler.  
 
6.1. Struktur 
 
Vid jämförelse av de olika programmens struktur och uppbyggnad kan fastställas att SAM har 
en mycket logisk sådan. Väsentlig information visas tydligt och de olika modulerna följer 
samma mönster med få menyer och flikar i varje fönster. Både MX och Airsoft använder sig 
av ett större antal menyer och färre flikar. Detta är en nackdel då detta upplägg gör det svårare 
för användaren att orientera sig och använda programmet på ett effektivt sätt. I SAM har alla 
fönster i grunden samma utseende, även om ämnesområdena skiljer sig. I MX är många 
detaljer i fönstren liknande, men har inte alls samma genomgående likhet som i SAM. 
Airsofts fönster skiljer sig helt åt från sida till sida. Vissa fönster är försedda med en mängd 
knappar och fält medan andra fönster kan vara väldigt sparsmakade i fråga om information. 
En genomgående likhet är det bästa alternativet då användaren är ovan eller nybörjare, det gör 
hela inlärningsprocessen effektivare då utövaren snabbt kan känna igen sig och relatera ny 
information till gammal kunskap. I fönster där det finns många knappar och alternativ kan 
sidan som helhet ses som förvirrande, plottrig och svår att hantera - det blir för mycket 
information på en gång. Detta gäller särskilt då programmet hanteras av många olika 
användare vid sporadiska tillfällen där varje användare inte får tillfälle att lära sig programmet 
grundligt genom dagligt nyttjande.  
 
För att underlätta användandet av program med många menyer kan införandet av 
kortkommandon eller snabbknappar vara lämpligt. Detta finns både i Airsoft och MX. Airsoft 
har en koppling mellan vissa menyer och funktionsknapparna F1, F2 osv. I MX kan 
användaren själv välja ut vilka snabbknappar denne vill ha och lägga till dessa på startsidan. 
Genom att lära sig dessa genvägar kan användaren bli snabbare och effektivare i sitt arbete. 
SAM saknar genvägar, men på grund av programmets upplägg behövs det inte. Ett kriterium 
för ett bra program är att vägen till de sidor eller menyer som används ofta är kort och tydlig. 
Är vägen lång och invecklad blir detta lätt ett irritationsmoment för användaren då dennes 
arbete tar längre tid än nödvändigt. En kort och smidig väg kan fås genom t ex få menyer eller 
genomtänkta genvägar. Ett annat sätt att lätt kunna förflytta sig mellan olika sidor och 
moduler är möjligheten att kunna backa och gå tillbaka till ett tidigare fönster. Detta behövs 
inte i SAM eftersom användaren kan bläddra mellan de olika flikarna i fönstren och på det 
sättet kunna ta sig till en information han eller hon vill åt. I Airsoft öppnas fönstren på 
varandra, och de tidigare öppnade fönstren ligger sen ”staplade” på varandra och ger på så sätt 
en möjlighet att kunna bläddra mellan dem. Det är främst i MX en backfunktion skulle vara 
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behövlig, för t ex i vissa av modulerna försvinner sökfönstret när ett av alternativen i 
sökningen valts. Det finns då ingen möjlighet att gå tillbaka till sökfältet och välja ett annat 
alternativ, utan sökningen måste göras om från början genom att gå via menyn igen. Detta ger 
en lång och omständlig väg. Även om flera olika fönster ligger öppnade på varandra går det 
inte att bläddra mellan dem, utan de som ligger över det aktuella fönstret måste först stängas.  
 
6.2. Komponenter och logistik 
 
Att göra sökningar generellt i MX kan enbart ske med några få kriterier. Då är det även bara 
ett kriterium i taget som gäller. I SAM och Airsoft kan man söka på flera olika kriterier 
samtidigt, men även med enskilda kriterier som exempelvis partnummer. I SAM sker 
sökningen smidigt genom att kolumnen som ska genomsökas markeras, och sen uppdateras 
listan allt eftersom sökkriteriet skrivs. Ofta behövs alltså inte hela söktexten skrivas ut, utan 
det räcker med några tecken. Vill användaren sedan söka på ett kriterium till är det bara att 
markera den kolumnen också. I Airsoft görs sökningen först när man trycker på ”sökknappen” 
och desamma gäller i MX. 
 
Sammankopplingen av fönster, den så kallade modulintegreringen, kan vara olika bra 
utvecklade i olika program. Det är viktigt att denna del fungerar på ett bra sätt för att arbetet 
ska kunna löpa lätt och fungera på det sätt som är tänkt. Förfarandesättet ska vara så likt 
verkligheten som möjligt, flyttas t ex en komponent till ett flygplan i hangaren från lagret ska 
detta även synas i programmet. I både SAM och MX är modulerna väl integrerade med 
varandra. Att flytta komponenter till olika ställen i programmen går smidigt och kvantiteterna 
i systemet uppdateras. I Airsoft är denna procedur svårare att tillämpa. Integreringen fungerar 
sämre och bara mellan vissa moduler. 
 
Ett bra system ska ha någon form av lista på komponenter som är belagda med gångtid och 
snart måste kasseras eller underhållas. Alla tre programmen har möjlighet att åstadkomma 
dylika listor, men det enda program som säger till automatiskt är Airsoft. Detta sker med hjälp 
av pop-up fönster vid uppstartandet av programmet. I de två andra programmen måste 
användaren själv manuellt ta fram en lista på dessa komponenter. Listans omfattning präglas 
då av hur stort tidsspann användaren vill ha. Detta förfarande kan även ske i Airsoft. Att bara 
använda sig av ett system där pop-up används kan dock vara riskabelt. Risken finns att 
användaren förlitar sig helt på att systemet ska säga till själv och därför inte aktivt undersöker 
komponenterna. Detta gör att komponenter kan ”halka” förbi kontrollen och därmed missa sitt 
underhållstillfälle med katastrofala följder.  
 
När ny data ska läggas in i systemen, t ex nya komponenter eller ett nytt flygplan, finns 
funktioner för att göra detta lättare. När muspekaren i Airsoft hålls över en ruta där någon 
uppgift ska föras in visas efter en stund en liten ruta som ger en förklaring på informationen 
som ska fyllas i. I SAM och MX fås en liknande information i nedre kanten av det aktuella 
fönstret. Vissa data, t ex återförsäljare, kan hämtas från listor som man tidigare har sparat i 
programmet. Detta är en funktion som alla tre program använder sig av, i SAM görs det med 
ett kortkommando medan de två andra har knappar bredvid fälten. När en ny komponent ska 
installeras på ett flygplan görs detta enkelt och på liknande sätt i MX och SAM. Skillnaden är 
att i SAM väljs vilken komponent som ska installeras och i MX väljs vilken position som ska 
fyllas och sedan fås en lista med lämpliga komponenter. I Airsoft krävs flera steg för att klara 
av denna procedur.  
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Att kunna se vart en komponent har varit installerad, reparerad eller var den är inköpt är 
väldigt viktigt. För att säkra spårbarheten för komponenter kan historien för olika 
komponenter visas i programmen. I Airsoft är informationen väldigt detaljerad och det går att 
kolla historien för ett P/N eller för bara ett specifikt S/N. I SAM måste först informationen 
rörande ett P/N tas fram och därifrån kan sedan S/N filtreras fram. I MX går endast att se 
historien för ett P/N, det vill säga alla serienummer som hör till det P/N visas vilket gör det 
svårare att följa ett speciellt. När det gäller att lokalisera komponenter sker detta enkelt i SAM 
då det finns en speciell flik för detta i lagerfönstret. Detta sker på liknande sätt i MX och 
Airsoft men det är dock ett mer komplicerat förfarande. I alla tre program kan en lista på alla 
komponenter som finns registrerade i systemet tas fram. Alltså även komponenter som för 
tillfället har kvantitet noll visas. I Airsoft visas kvantiteten direkt i listan medan SAM visar 
denna information under en annan flik.  I MX fås informationen när man dubbelklickar på 
komponenten. Då öppnas en ny flik vilket gör att ingen bra överblick av lagret erbjuds. I MX 
måste dessutom en sökning göras på ett specifikt ATA kapitel vilket gör att överblicken 
ytterligare försämras. I lagermodulerna på programmen kan även priserna på komponenterna 
ses. Gångtiderna på alla komponenter lagras i systemet och uppdateras allteftersom flygplanet 
får mer flygtid. För att se denna information i SAM är allt som krävs ett dubbelklick på 
komponenten, detta fungerar på både komponenter i lager och sådana som är installerade. I 
MX finns informationen under en speciell meny medan Airsoft bara kan visa gångtider på 
komponenter som finns installerade på flygplan. För att underlätta och effektivisera 
hanteringen av komponenter (främst i lager) kan det vara önskvärt med någon form av 
streckkodsavläsning. Funktionen finns dock inte som standard i något av programmen, men i 
Airsoft finns det som tillval. I MX och SAM kan funktionen läggas till, men den existerar inte 
i dagsläget. 
 
I alla de tre programmen finns enklare funktioner för att övervaka garantitiden. I SAM säger 
systemet till om när en detalj tas emot som har garanti så att rätt åtgärder kan utföras. I MX 
kan en komponent ges ”garantistatus” och i Airsoft kan enklare information om garantin 
lagras. Både ASA och QAV håller på att utveckla moduler till sina respektive program, till 
SAM är den beräknad klar vid årsskiftet 2006-2007 och till MX är modulen färdigutvecklad 
och undergår nu tester. I dagsläget har inget av programmen en Exchange-funktion som 
passar TAM. På TAM tas trasiga komponenter emot från en kund, en hel skickas tillbaka 
samtidigt som den trasiga skickas på reparation. Andra alternativ på exchange är att 
komponenter byts ut mellan TAM och kund eller att en hel komponent hyrs ut till dess att 
kunden lagat sin trasiga. De funktioner som finns i programmen fungerar åt ”fel håll” ur 
TAMs synpunkt. Det innebär att det ur programmets synpunkt skulle vara TAM som har en 
komponent som är trasig och vill skicka den på lagning i utbyte mot en hel. Detta är fallet hos 
de flesta flygbolag och därför är funktionen utvecklad så, men för TAM gäller alltså det 
motsatta hållet. Till MX kan Exchange-funktionen anpassas så att den passar TAMs 
önskemål. Hos SAM är en sådan modul under utveckling och den kommer att anpassas till 
TAM om programmet köps in. Det enda som finns i Airsoft angående exchange är en 
funktion som håller ordning på hur länge en komponent har varit inlånad. 
 
6.3. Arbetsupplägg  
 
I de tre programmen finns möjligheten att skriva ut flertalet standarddokument så som 
statusrapporter och workorders. Till SAM följer ett program för att användaren själv ska 
kunna designa de ca 60 standardrapporterna efter behag. Airsofts utbud av rapporter är lite 
mindre än de två andra programmens. Som nämndes kan alla programmen ta fram WOs, och 
till dessa kan sedan kopplas tasks. I SAM skapas först en WO och under nästa flik kan sedan 
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tasks läggas till vilket ger en bra överblick av processen. I Airsoft sköts allt på en sida vilket 
gör att det är väldigt enkelt, dessvärre kan inte så mycket information läggas till. I MX är 
tillvägagångssättet mer komplicerat och flera olika menyer måste användas. Alla programmen 
klarar av att koppla komponenter som kommer att behövas till en WO. I Airsoft och SAM kan 
en lista skrivas ut på de delar som behövs vid utförandet av WOs, men denna funktion saknas 
i MX. För att få en bra överblick av vilka tasks som är utförda är det bra om detta kan visas på 
något sätt. I SAM kan alla tasks som är utförda stängas och sen kan en lista på de resterande 
skrivas ut. I MX kan en lista med utförda work cards skrivas ut, dock inte enskilda tasks. I 
Airsoft finns ingen möjlighet att filtrera bort utförda tasks, istället får listan på tasks manuellt 
gås igenom. I SAM och MX ligger checkar inlagda som tasks under en WO.  I Airsoft ligger 
checkarna inlagda som komponenter, de skapas på samma sätt som en komponent men väljs 
att klassas som Inspection istället för Hard time eller On Condition. För att kunna hjälpa till 
vid faktureringen av ett jobb är det bra om det kan registreras mantimmar när arbetet är utfört. 
I Airsoft är det bara verkliga timmar som kan skrivas in, i MX kan både beräknade och 
verkliga timmar användas och i SAM kan man lägga in beräknade timmar för förberedelser 
och arbete samt verkligt antal timmar för jobbet.  
 
En konstant uppdatering av flygindustrins viktiga dokument, och då främst Service Bulletins 
och Airworthiness Directives, är mycket viktigt. Därför är en sådan funktion i programmen 
önskvärd. För att hjälpa till med uppföljningen av ADs och SBs har alla programmen därför 
någon form av funktion för detta. I Airsoft kan ADs och SBs manuellt läggas till av 
användaren. I SAM och MX finns möjligheten att få dessa uppdaterade automatiskt via 
Internet. I SAM sköts detta av ett dotterbolag vid namn Airdata, men det är dock bara ADs 
som kan köpas. För MX finns bara ADs och SBs utfärdade av amerikanska myndigheterna för 
den amerikanska marknaden, men det kan utökas till Europa vid behov. 
 
Alla användare behöver egentligen inte ha tillgång till precis alla moduler och sidor eftersom 
han eller hon oftast bara använder sig av en speciell del av programmet. Därför är det en 
smidig funktion att kunna forma programmet efter varje användare. Detta utförs enkelt genom 
att anpassa tillgängligheten på moduler för varje användare. Denna funktion finns hos alla de 
tre programmen, och i SAM kan även en ”Read Only Access” ställas in för vissa användare 
på någon modul.  
 
6.4. Support och utbildning 
 
En viktig del att ta hänsyn för en användare vid val av program är utsträckningen av stöd och 
support från tillverkaren. Alla tre företag erbjuder support dygnet runt på olika sätt. Antingen 
via telefon, Skype eller E-mail. Ibland kan E-mail vara den bästa formen, speciellt för MX 
vars företag ligger i en annan tidszon än Sverige. Tidsskillnaden orsakar även problem, 
eftersom alla frågor som kan tänkas uppstå kan vara svåra att formulera skriftligt eller helt 
enkelt bara vara många och korta och bättre tas över telefon eller Skype. Detta har dock 
företaget löst på det sättet att det även går att få support från Storbritannien, vilket ju ligger 
bättre till hands tidsmässigt. Andra problem är de språkförbistringar som kan uppstå. Detta 
gäller främst Airsoft som ibland har givit fel svar på frågorna då de missförstått meningen. 
Både QAV och ASA har mycket detaljerade och pedagogiska manualer. Med dessa går det 
lätt att förstå hur programmet fungerar och hur olika förfaranden går till. Till Airsoft finns 
inga manualer eftersom företaget är av meningen att ”manuals are commonly not as helpful as 
intended”. Rätt utformade manualer är alltid ett bra hjälpmedel vid inlärningen och det går 
bevisligen att utforma manualer så att de hjälper användaren att lära sig programmet. Detta 
märks hos både SAM och MX. Airsoft hävdar att deras program är så pass lätt att lära sig att 
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manualer inte är nödvändiga, detta stämmer inte. Manualer behövs eftersom alla detaljfrågor 
inte kan ställas över telefon eller via E-mail, det tar för mycket tid. Om Airsoft ska användas 
av TAM skulle egna manualer behöva tas fram. 
 
Både QAV och ASA bedömer att de behöver fyra dagar för att genomföra en utbildning av 
sina respektive program och en dag för installationen. Airsoft hävdar att deras program är så 
pass lätt att lära sig att det inte behövs någon utbildning. Om kunden trots allt vill ha 
utbildning kan de ge en sådan. Airsoft kommer till kunden och håller utbildningen vilket även 
de andra två gör. QAV tar fram ett schema på kursen och sedan får kunden bestämma vilka i 
personalen som ska gå på de olika föreläsningarna. ASA utbildar personalen och lär sig 
samtidigt hur kundens verksamhet är uppbyggd. Med detta som underlag tar dom sedan fram 
en ”SAM Quick Implementation Plan”. De första tre månaderna ges även utökat support, dvs. 
nybörjarfrågor på hur programmet fungerar besvaras gratis. Den normala supporten innefattar 
hjälp när programmet inte fungerar som det ska t ex ”buggar”. 
 
Ett företag som står i begrepp att börja använda ett nytt system har ofta tidigare använt sig av 
program som Excel och Access i sin verksamhet. Eftersom det ofta handlar om stora mängder 
data är det därför viktigt att programmen klara av att konvertera data i dessa format för att 
sedan importera detta till programmet. Alla program kan göra detta.  
 
Till Airsoft och SAM finns en så kallad ASP tjänst. Detta innebär att programtillverkare har 
mjukvaran på sin server och kunden för logga in där för att jobba. På så sätt slipper kunden 
göra back-ups och installera uppdateringar. Medan Airsoft rekommenderar att deras ASP 
version av programmet används menar ASA att ASP bara är för mindre företag som inte 
använder programmet så ofta. Hos QAV finns ingen ASP version. 
 
 
7. Slutsats 
 
System Aircraft Management (SAM) av Aviation Software Applications  
 
När man testar de tre olika programmen märker man ganska snabbt att SAM har en mycket 
mer logisk uppbyggnad än de andra två programmen. Man behöver bara göra ett fåtal moment 
för att hitta vad man letar efter och om man gör fel är det enkelt att gå tillbaka och rätta till 
felet. ASA använder få menyer och många flikar i de olika fönstren, vilket är en stor fördel 
eftersom det gör att man lätt hittar det man letar efter. Vill man t ex titta i lagret så finns all 
information om samma komponent i samma fönster under de olika flikarna. Fönstren är 
uppbyggda på ett pedagogiskt sätt med tydliga symboler och förklaringar. Det finns även 
möjlighet att anpassa antalet åtkomliga menyer till olika nivåers användare. Detta innebär att 
några menyer kan uteslutas för vissa användare och därmed blir det ännu mindre menyer att 
hålla koll på. Sättet att visa information, med en excel-liknande tabell i övre delen och 
information i den nedre delen av fönstret, är väldigt bra. Detta ger möjligheten att enkelt 
bläddra med piltangenterna och snabbt se informationen över det man har valt i tabellen t ex 
flygplan eller komponent. Eftersom alla moduler är byggda efter samma modell är det lätt att 
hitta i moduler som man inte har lika stor erfarenhet av. Det är en stor fördel eftersom de 
flesta användare bara kommer använda några få moduler på daglig basis. Sökfunktionen i 
SAM är betydligt bättre än i de andra två i det hänseendet att man utan svårighet kan söka 
med flera kriterier samtidigt. Man behöver inte heller skriva ut hela P/N eller vad det nu är 
man letar efter, utan i och med att sökningen sker samtidigt som man skriver behövs oftast 
bara ett fåtal siffror eller bokstäver. Modulerna är integrerade med varandra och de fungerar 
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på ett bra sätt tillsammans. Att flytta delar mellan flygplan och lager, skicka ut komponenter 
på reparation eller ta emot komponenter från en order sker samordnat och tydligt. Vilket gör 
att man lätt kan se en komponents historia och när den har flyttats, skickats iväg eller tagits 
emot och vart den finns.  
 
Det märks att programmet har varit under utveckling under en längre tid. Den första versionen 
(DOS-baserad) togs fram under 80-talet och nu är programmet inne på version 9. Programmet 
ger en generell känsla av att vara genomarbetat och man känner sig snabbt bekant med 
strukturen. Man får känslan att ASA lyssnar mycket på användarna av mjukvaran när det 
gäller att rätta till fel och lägga till nya moduler och funktioner. På det sättet får man nya 
funktioner som man verkligen kan ha användning för i industrin. Som t ex Exchange modulen 
som kommer att modifieras så att den passar TAM.  
 
Det finns ett stort antal rapporter som kan tas fram genom SAM. Dessa rapporters layout kan 
även utformas efter egna önskemål med hjälp av ett program som heter Progress Report 
Builder vilket ingår när man köper SAM. Om det är så att man vill skriva ut en rapport som 
inte finns i programmet kan ASA med största sannolikhet ordna detta. Principen är att om 
datan finns i programmet kan den skrivas ut. 
 
I ett initiellt stadium har supporten varit utmärkt, här har vi fått den klart bästa hjälpen och 
informationen av alla våra tre kontaktpersoner på företagen. Detta betyder mycket, då det ger 
ett första intryck av företaget, servicen och mentaliteten. Får man ett negativt intryck av 
kontaktpersonen så faller en skugga över hela företaget. Detta är en subjektiv punkt, men ändå 
rätt viktig. 
 
Vi tror att detta är det program som kommer att vara lättast att lära sig. Det i sin tur gör att 
företaget kommer tjäna tid och även undvika risken för missförstånd. Implementeringen av 
programmet kommer att ta lång tid vilket program man än väljer men om man har ett program 
som är lätt att lära sig och svårt att göra fel i så har man kommit en bra bit på väg. ASA har 
dessutom ett utarbetat program för att kunna ordna implementeringen på lättast möjliga sätt.  
 
I grund och botten skulle alla tre programmen kunna fungera hos TAM, alla tre har egentligen 
vad som krävs. Skillnaden ligger i hur och på vilket sätt man utför saker och ting. Här tycker 
vi SAM har ett klart övertag och därför har vi valt det programmet. 
 
7.1. Fortsatt arbete 
 
Förslaget att SAM var rätt program mottogs positivt av ledningen på företaget. TAM 
förhandlar skrivande stund med ASA om att köpa programmet. Om programmet köps in 
börjar ett stort arbete med att gå över till det nya systemet. Det kommer att inledas med 
utbildning av personalen och att befintliga data, såväl den på papper som den digitala, ska 
läggas in i systemet. Under en tid kommer det gamla och det nya systemen behöva användas 
parallellt medan det gamla successivt fasas ut. Eftersom det innebär mer arbete så länge de 
båda systemen brukas samtidigt är det viktigt att så snabbt som möjligt gå över till enbart ett 
system. Här kan det sparas mycket tid genom att ASA får lägga in existerande data i 
programmet. Detta blir givetvis en avvägning mot priset eftersom detta inte är en gratistjänst. 
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7.1.1. Kommentar kring förutsättningarna 
 
Anledningen till att arbetet inte utfördes av någon anställd på företaget var att ingen har tid att 
göra en sådan här uppgift på heltid. Endast ett fåtal personer kan alla funktioner som skulle 
behövas i ett eftersökt program. Det är ett litet företag och ingen kan heller undvaras till något 
annat än sin egentliga uppgift. Att komma utifrån och göra ett jobb som detta försvårades i 
och med att det var svårt att med kort varsel kunna sätta sig in i företagets rutiner och normer. 
Den korta tiden berodde på att arbetet var begränsat till tio veckor. Det hade därför varit en 
förenklande faktor om vi hade haft tillfälle att ha ett närmare arbete med någon som var mer 
insatt i företagets behov och rutiner. En mer grundlig och specifik jämförelse hade då kunnat 
göras.  
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Bilderna i texten är skärmdumpar (Print Screens) och är hämtade från de olika programmens 
demos. 
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Bilaga A 
 
Krav på Programmet 
 

- Användarvänlighet 
 
- Lager/Inköp 

o Inventering (vad finns i lager) 
o Tidslistor (mantimmar specificerat på de olika jobben) 
o Beställningar (när är beställningen gjord, när har den kommit in) 
o Reparation (vad har reparerats, när har de skickats, när kommer de tillbaka) 
o Vid anmärkning ska det lätt gå att kolla om det finns i lager och beställa. 
o Gångtider på komponenter i lager 
o Pris på komponenter i lager 
o Garanti 
o Exchange  

 Byte 
 Tar emot trasig, skickar på lagning, skickar tillbaka lagad 
 Uthyrning av hel komponent medan kunden själv lagar sin trasiga 

 
 
- Maintenance 

o Ta fram WO:s, integration med lagerhanteringen  
o Fakturering 

 
- Uppföljning 

o Lätt kunna se vad som är kvar att göra på olika checkar. Kunna skriva ut lista 
och pricka av. 

o Aircraft maintenance status  
 Hålla koll på när checkar ska utföras 

 
- Om möjligt/önskvärt 

o (ASP) 



Bilaga B 
 
 

Kompletterande punkter  
 

 Struktur, lätt att lära sig? Finns det en ”röd tråd”? 
 

 Hur visas info, tider osv.? Överskådligt?  
 

 Är det lätt att hoppa mellan moduler? Är de integrerade? 
 

 Finns det en ”Bakåt funktion”? 
 

 Sökfunktioner: Kan man söka på flera olika kriterier? T ex ATA, P/N eller 
beskrivning. 

 
 Varnar systemet för komponenter som är nära slutet av sin gångtid, s.k. Due Items? 

 
 Är det möjligt att få olika access för olika användare? 

 
 Hur är möjligheten att skriva ut olika typer av rapporter, workcards osv? 

Förhandsvisning? 
 

 Streckkodsavläsning? 
 

 Lätt att föra in uppgifter? 
 

 Lätt att göra fel? Fylla i fel uppgifter? 
 

 Support? 
 

 Manualer 
 

 Historia: komponenter/flygplan 



Bilaga C 
 
Prisberäkningar – Femårsperiod 
 
Dessa beräkningar är inte exakta, utan bara uppskattningar. De kan även variera beroende på 
vilka moduler som väljs. Priserna är baserade på skrivande stunds växlingskurs. 
 
 
 
Airsoft 
(5 användare, 9 login) 
USD/SEK – 7.20 
 
Inköp: US $ 5000  [36.000 sek]  (systemet) 
 
Inköp, Användare: US $ 10.800 [77.760 sek]         (5 användare för 1 år) 
 
Första året: US $ 15.800   [113.760 sek] 
 
Årlig avgift: US $ 10.800 [77.760 sek] 
 
Första fem åren: US $ 59.000 [424.800 sek] 
 
Utbildning: 

• På plats, per dag: US $ 300  [2.160 sek]  (alla deras utgifter ska även ingå) 
 
 
Airsoft ASP 
 
Inköp: US $ 5000  [36.000 sek]  (systemet) 
 
Inköp, Användare: US $ 13.800 [99.360 sek]          (5 användare för 1 år) 
 
Första året: US $ 18.800  [135.360 sek] 
 
Årlig avgift, 5 användare: US $ 13.800  [99.360 sek] 
 
Första fem åren: US $ 74.000  [532.800 sek]  
 
Utbildning: 

• På plats, per dag: US $ 300  [2.160 sek]  (alla deras utgifter ska även ingå) 
 
 
 
 



MX System 
(5 användare, obegränsat antal logins)  
USD/SEK – 7.20 
 
Inköp: US $ 20.000 [144.000 sek]       (systemet, 3-användarpaket, 2 extra användare) 
 
Första året: US $ 24.000  [172.800 sek] 
 
Årlig avgift: US $ 4.000  [28.800 sek] 
Första fem åren: US $ 40.000  [288.000 sek] 
 
Utbildning:  

• På plats, fem dagar: US $ 5.000 [36.000 sek]  (alla deras utgifter ska även ingå) 
• Online: US $ 175  [1.260 sek] 
• Hos dem, per dag: US $ 350  [2.520 sek] 

o Per vecka: US $ 1750  [12.600 sek] 
 
 
 
 
SAM Stand Alone  
(5 användare  >1000 login) 
EUR/ SEK  – 9.19 
 
Inköp: € 44.266  [406.805 sek] 
 
Första året: € 48.250  [443.418 sek]     (inköp + halva årliga avgiften) 
 
Årlig avgift: € 7.968  [73.226 sek] 
 
Första fem åren: € 80.122  [736.321 sek]  
 
Utbildning: € 5.275  [48.477 sek]        (4 dagars träning + 1 dag installation) 
 
AD-uppdateringar: € 3.425 [31.475 sek]      (per år, ej inräknat i tot kostnad ovan) 
 
 
SAM ASP 
 
Inköp: € 4.264  [39.186 sek] 
 
Första året: € 31.444  [288.970 sek] 
 
Årlig avgift: € 27.180  [249.784 sek] 
 
Första fem åren: € 140.164  [1.288.107 sek] 
 
Utbildning: € 4220  [38.782 sek]   (4 dagars träning) 
        

  


