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Sammanfattning 
 
Målet med detta examensarbete var att hitta, utvärdera och rekommendera ett nytt 
uppföljningsprogram för komponenter åt SOS Flygambulans. Genom kontakt med andra 
flygbolag hittades några olika program. Bland dem valdes två stycken ut som mest lämpade 
för SOS Flygambulans. Dessa två program var MTrax och CAMS. Med hjälp av demos från 
tillverkarna av programmen kunde de undersökas och beskrivas. Fördelar och nackdelar med 
varje program togs fram med utgångspunkt från en lista med krav på ett nytt program från 
företaget. De jämfördes sedan med varandra och med kravlistan. Jämförelsen resulterade i att 
MTrax rekommenderades. Den största orsaken till det var att det är ett litet program som 
sköter uppföljningen av komponenter på ett bra och enkelt sätt. Det är lätt att lära sig utan att 
någon utbildning behövs och det kan enkelt skötas av vem som helst. 
 
 
Abstract 
 
The goal with this thesis was to find, evaluate and recommend a new follow-up computer 
program for components for SOS Flygambulans. Through contacts with other airline 
companies some programs were found. Among them two were chosen as the most suited for 
SOS Flygambulans. These two programs were MTrax ad CAMS. With the help of demos 
from the manufacturers of the programs they could be examined and described. Pros and cons 
with each program were listed on the basis of a list with requirements on a new program from 
the company. They were then compared with eachother and the requirementlist. The 
comparison resulted in the recommendation of MTrax. The biggest reason was that it is a 
small program that takes care of the follow-up of components in a god and simple way. It is 
easy to learn without the need for any education and it can easily be managed by anyone. 
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Begrepp 
 
Airwortiness Directive (AD)- Även kallat Luftvärdighetsdirektiv (LVD). Direktiv 

från luftfartsmyndighet i flygplanets tillverkarland 
om en åtgärd som måste utföras av alla som använder 
flygplanstypen det gäller. 

 
ATA-kapitel-  ATA (Air Transport Association) 100 systemet är en 

uppdelning av ett flygplans olika system och 
komponenter. Varje del kallas kapitel och 
exempelvis i ATA kapitel 72 delas allt in som har 
med motorerna att göra. 

 
Check- Flera olika underhållsåtgärder som klumpas ihop och 

görs samtidigt. Dessa checker är återkommande och 
görs med bestämda tidsintervall. De benämns ofta A-
check, B-check osv. 

 
Cykel- En flygning är en cykel, alltså en start och en 

landning. 
 
Due List- Begrepp i MTrax och CAMS. Lista där komponenter 

som snart kommer behöva underhåll finns. 
 
Kalendertid-   Tid som mäts i år, månader och dagar. 
 
Kanselering-   Inställd flygning. 
 
Service Bulletin (SB)- Förslag från tillverkaren om en förbättring som kan 

göras. Varje flygbolag beslutar sedan om de vill 
införa den eller inte. 

 
Work Card- Underhållet som ska utföras beskrivs i detalj på detta 

dokument. 
 
Work Order- Arbetsorder där allt underhåll som ska utföras 

definieras.¹    
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1 Inledning 
 
För att kunna följa alla komponenter i ett flygplan och underhållet som behövs för deras 
funktion behövs ett uppföljningsprogram för komponenter. I detta program ska alla 
komponenter finnas med information angående komponenten, underhållsåtgärder och aktuella 
och begränsande tider för underhållsåtgärder. Programmet ska ha en funktion för att upplysa 
personalen om vilka komponenter som kommer att behöva underhållas inom den närmaste 
framtiden. 
 
1.1 Bakgrund 
 
SOS Flygambulans är ett litet flygbolag med bas på City Airport (tidigare Säve) i Göteborg. 
Idag använder de ett enkelt Exceldokument för uppföljningen av sina komponenter. Detta är 
inte pålitligt nog och fungerar inte riktigt som det ska. Detta orsakar mycket extraarbete med 
att gå igenom komponenterna för att vara säker på att alla varningar visas som de ska. Skulle 
underhåll av en komponent missas kan det få stora konsekvenser då flygplanet skulle kunna få 
flygförbud, därför behövs ett säkert program för uppföljning. Företaget behöver hjälp med att 
hitta ett nytt program då de funderar på att utöka verksamheten och nuvarande program skulle 
vara svårt att använda då. 
 
Målet med detta examensarbete är att hitta ett nytt uppföljningsprogram för komponenter åt 
SOS Flygambulans. 
 
1.2 Syfte och avgränsningar 
 
Syftet med arbetet är att hitta och utvärdera några olika uppföljningsprogram för 
komponenter. Dessa program ska beskrivas och jämföras med varandra och den lista med 
krav som SOS Flygambulans har på ett nytt program. Slutligen ska en rekommendation göras 
av det program som passar bäst för företagets behov. 
 
1.3 Metod 
 
Genom kontakt med en rad olika svenska flygbolag hittades några olika uppföljningsprogram. 
Av dessa valdes två program ut som mest lämpade för SOS Flygambulans verksamhet. Med 
hjälp av demoversioner från tillverkarna av programmen kunde innehållet och funktionen 
förstås och utvärderas. 
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2 Presentation av företaget 
 
SOS Flygambulans är ett företag som sysslar med flygburna sjuktransporter, till största delen 
förbeställda transporter men även akuta. Sjuktransporterna görs främst i Sverige men uppdrag 
i hela norra Europa förekommer. Huvuduppdragsgivare är landstingen.  
 
De är både ett fullvärdigt flygbolag och fullvärdigt medicinskt företag. Som flygbolag är de 
både Part M och Part 145 godkända, de är alltså både godkända för att bedriva 
flygverksamhet och sköta allt underhåll av den egna flygplansflottan. Denna flygflotta består 
idag av två stycken Beech Super King Air 200. Dessa flygplan är specialutrustade med 
diverse nödvändig medicinsk utrustning för att kunna transportera alla typer av patienter, samt 
med en cargodörr för att underlätta överflyttning av bårar. Hela verksamheten är 
kvalitetssäkrad enligt JAR-OPS. 
 
1976 fick företaget sitt första ambulansuppdrag och sedan dess har de genomfört mer än       
64 000 patienttransporter. Företaget hette fram till 1990 Svensk Flygambulans. 2004 blev 
SOS Flygambulans uppköpta av Norsk Luftambulanse-gruppen som består av moderbolaget 
Stiftelsen Norsk Luftambulanse med dotterbolag Norsk Luftambulanse AS, NLA Global 
Medical Support AS och SOS Flygambulans AB. Företaget har ett nära samarbete med dessa 
moder- och systerbolag, främst på den medicinska sidan. SOS Flygambulans har 25 anställda 
med kompetens inom både medicinska och flygtekniska områden.²      
 
3 Arbetets utveckling 
 
Arbetet började med några besök hos SOS Flygambulans. Dessa besök gick ut på att först och 
främst förstå och diskutera uppgiften och dess ramar. Nästa uppgift var att sätta sig in i hur 
det nuvarande programmet fungerade och användes, vad som var bra med det och vad som 
inte fungerade. Detta var svårt att göra på så pass kort tid och en djupare förståelse av 
programmet hade varit en fördel. Största delen av besöken gick ut på att diskutera hur ett nytt 
program skulle se ut och vad för krav och önskvärda funktioner programmet skulle ha. Detta 
ledde till formulerandet av en lista med krav på ett nytt program, denna lista har varit 
utgångspunkten i det fortsatta arbetet. 
 
Nästa steg var att försöka hitta några program som kunde tänkas passa företaget. Detta 
påbörjades med att söka på Internet. Det visade sig att det var nästan omöjligt att hitta något 
och det var onödigt tidskrävande. Fortsatte sedan med att ringa runt till ett flertal svenska 
flygbolag för att fråga vad de använde för program. Detta var också tidskrävande då det var 
svårt att få tag på rätt personer men gav ett bättre resultat. På detta sätt hittades några olika 
program och bland dessa valdes två stycken ut som skulle kunna passa SOS Flygambulans. 
Dessa var MTrax från Tdata och CAMS från AirHudik. För att kunna utvärdera och sätta sig 
in i programmen beställdes demos från tillverkarna. I dessa kunde sedan, både med hjälp av 
manual och utan, programmen testas och grundläggande funktion och innehåll förstås. 
 
Sedan gjordes en kort beskrivning av de båda programmen och för- och nackdelarna listades. 
När för- och nackdelarna skrevs gjordes det med utgångspunkt från listan med krav på ett nytt 
program och de båda programmen jämfördes med den. Efter detta återstod att göra en 
jämförelse av programmen i en diskussion. När den var gjord beslutades att ett av 
programmen skulle passa företagets behov bättre än det andra och en rekommendation skrevs. 
Slutsatsen och rapporten presenterades till sist för SOS Flygambulans. 
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I jämförelsen har hänsyn inte tagits till priset på programmen då det ansågs att det viktigaste 
var att hitta ett program som passade företaget och att de sedan själva fick ta ställning till 
priset.   
 
4 Krav på nytt program 
 

- Program som följer upp och varnar när angivet antal flygtimmar, cykler eller 
kalendertid närmar sig och underhåll kommer att behövas. 

- Enkelt program som är lätt att lära sig och som kan skötas av teknikerna. 
- Programmet ska förutom komponenter också kunna ta hand om Service Bulletiner och 

Airworthiness Directives.  
- Program som eventuellt kan byggas ut med reservdelslager för att kunna låsa delar 

som kommer in till ett speciellt flygplan. 
- När man ska skriva ut en Work Order ska allt som måste göras inom en viss tid 

komma upp på ett blad. I det nuvarande programmet måste en hel sida med 
komponenter skrivas ut även om bara en av dem måste underhållas. 

- Uppdelning av komponenter i flera kataloger, t.ex. komponenterna som finns i motorn 
har en speciell plats osv. 

- Kunna se hur mycket tid som är kvar på komponenterna, även om de inte behöver 
underhållas, alltså en time remaning funktion. 

- Kunna ändra tider lätt eftersom företaget har mycket oregelbundna flygningar och 
underhållet därför är svårplanerat. 

- Lätt kunna ändra tider för när systemet varnar när underhåll behövs. Varning kan 
behövas i god tid eftersom många reservdelar måste beställas från USA vilket kan ta 
tid. Även för att kunna se vilka övriga komponenter som kanske bör tas med i ett 
checkpaket.  

- Kunna spara Work Ordrar. 
- Eventuellt kunna få ut arbetsbeskrivningar med Work Ordrarna. 
- Vill ha en ”lathund”, en enkel beskrivning hur programmet fungerar och hur man ska 

göra om man t.ex. vill ändra ett värde.  
- Programmet ska kunna användas i nätverk.  

 
5 Programmen 
 
I det här avsnittet följer en beskrivning av de två programmen som valts ut, dessa heter MTrax 
och CAMS. Efter varje beskrivning följer en lista med för- och nackdelar med programmet. 
Denna lista har skrivits med utgångspunkt från listan med krav på ett nytt program som finns i 
föregående avsnitt, men även andra punkter finns med. 

 
5.1 MTrax 
 
Mtrax är ett amerikanskt program från Tdata, det är ett litet och enkelt uppföljningsprogram 
för komponenter. Det följer upp varje komponent och varnar när underhåll snart måste göras. 
Förutom komponenter kan systemet även sköta uppföljningen av inspektioner, Airwortiness 
Directives och Service Bulletiner, även checker kan läggas in i programmet. När programmet 
öppnas kommer komponentlistan upp som förstasida. På denna sida finns också några få 
menyer som ger en bra översikt över programmet. Här kan man även direkt ändra antalet 
genomsnittliga flygtimmar och cykler per dag för flygplanet som visas. 
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   Figur 1. Förstasidan med komponentlistan. 
 
Uppföljningen sker genom flygtimmar, cykler eller kalendertid, även en kombination av 
flygtimmar och kalendertid eller cykler och kalendertid kan användas. Dessa värden kan 
enkelt uppdateras, en ändring gör att värdena ändras för alla berörda komponenter. 
Komponenterna delas upp efter vilket område på flygplanet de tillhör. De delas upp i 
airframe, motor, propeller och APU. Motor- och propellersektionerna delas i sin tur upp efter 
vilken motor och propeller de tillhör. Komponenterna kan sedan flyttas upp och ner i listan så 
att komponenter och deras underkomponenter kan placeras tillsammans. Om en ändring av ett 
värde ska göras och den görs i airframesektionen ändras värdena på alla komponenter i 
airframe-, motor- och propellersektionerna, APU värdena ändras ej. Ändras värdena i en 
annan sektion berör det endast den sektionen. APU värdena kan endast ändras på detta sätt. 
Vill man ändra någon information angående en komponent dubbelklickar man på den i listan 
på förstasidan och får då upp en ruta med all den information som finns om komponenten och 
kan där lätt göra ändringar. Systemet kan räkna ut ungefärliga datum när underhåll på en 
komponent kommer att behövas genom att använda genomsnittliga dagliga flygtimmar och 
cykler. Dessa värden kan enkelt ändras vid behov. För att spara ändringar som gjorts i 
programmet finns en autosparfunktion som kan användas. Den sparar kontinuerligt arbetet 
som gjorts så det inte går förlorat vid datorproblem, denna behöver inte användas om man 
istället vill spara på vanligt sätt. Det finns även en autobackup funktion som alltid är på. 
Denna skapar och sparar en kopia av en fil varje gång den öppnas.   
 
Systemet använder färgkoder för att statusen på komponenterna lättare ska kunna ses. Om 
raden är gul är komponenten innanför den tid som satts för varning innan underhåll behövs, 
exempelvis 30 dagar. Är raden röd har tiden för underhåll antingen gått ut eller kommer 
mycket snart att göra det. Blå färg indikerar att alla värden som behövs ej har blivit korrekt 
ifyllda eller saknas. Övriga komponenter som är rätt ifyllda och ej behöver underhåll är 
omväxlande vita och gröna. 
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Programmet kan inte skapa Work Ordrar, endast Work Cards används. För att skriva ut Work 
Cards klickar man på Due List knappen och får då upp en lista med allt underhåll som måste 
göras inom utsatt tid, sedan markeras bara den eller de komponenter som man vill skapa 
Work Cards för. Programmet skapar ett Work Card för varje komponent. I alla sektioner finns 
en Due List knapp så att man snabbt kan se vilket underhåll som kommer att behövas inom X 
antal dagar. En time remaning funktion finns på Due List sidan. Där kan man se beräknat 
antal dagar kvar och antal cykler eller timmar kvar beroende på vilket komponenten följs upp 
efter. Tid kvar kan endast ses för komponenterna som finns på Due listan men antalet dagar, 
som automatiskt är satt till 30, kan lätt ändras. Genom att öka antalet dagar hamnar fler 
komponenter på listan och man kan då se time remaining för dem. Detta görs genom att ändra 
days of forecast och sedan klicka på refresh. För att se en mer detaljerad Due lista används 
Report Builder, denna funktion används även för att skriva ut en hel Due List. Flera olika 
rapporter kan göras med Report Builder funktionen. Förutom Due List rapport kan även 
Summary Listing, Status och Detailed rapportform väljas. De olika formerna inkluderar olika 
typer av information om komponenterna och möjlighet att sortera den efter olika önskemål, 
till exempel vilket ATA-kapitel de tillhör eller serienummer. Rapporterna kan sedan 
förhandsgranskas innan de skrivs ut och man har även möjlighet att söka efter text inuti 
rapporten. 
 

 
Figur 2. Exempel på hur en av rapportformerna ser ut, Summery Listing. 
 
 Work Cards och rapporter kan sparas genom att exportera dem till t.ex. MS Word eller Excel, 
de kan exporteras i olika format t.ex. PDF. Detta är lite krångligt men det fungerar. Man kan 
även söka efter text i komponentlistan på förstasidan. Genom att klicka på kolumnrubriken i 
den kolumn man vill hitta något kommer en ruta upp där man kan skriva in ord, delar av ord 
eller siffror. Raden som matchar sökningen visas i grått.  
 
Komponentkort kan skrivas ut från programmet för att märka borttagna komponenter. På 
komponentkorten kan information som datum för borttagande och Work Ordernummer läggas 
till vid behov. Med shelving funktionen kan komponenter ”läggas på hyllan”, när de tas bort 
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ur flygplanet sparas alla detaljer och värden om komponenten och den kan senare användas 
igen, då läggs bara timmar och cykler till. Denna funktion kan även användas för en hel 
motor, propeller eller APU.  
 
Företaget säljer även ett lagerprogram men detta är för litet och har för få funktioner för de 
behov som finns. Detta är också ett separat program som inte kan kopplas ihop med Mtrax, 
vilket hade varit önskvärt. 
 
Programmet är lätt att lära sig med hjälp av den enkla manual som finns i programmet. Ingen 
utbildning av personalen behövs därför. Support finns tillgänglig både via mail och telefon. 
Ett problem är tidsskillnaden vilket kan göra att det tar lite tid att få hjälp vid problem. 
Användare av Mtrax finns till största delen i USA och Kanada.³ 
 
5.1.1 Fördelar med MTrax 
 
      -     Mtrax är ett litet och enkelt program som är lätt att lära sig och lätt att sköta. 

- I hjälpsektionen finns en enkel och bra manual som beskriver hur systemet fungerar 
och hur man gör för att lägga till och ändra olika värden. 

- Genom att gå in på Due List får man snabbt en översikt av vilket underhåll som 
kommer att behövas. En lista med aktuella komponenter kommer upp och därifrån kan 
man välja ut dem man vill göra Work Cards för. 

- Systemet kan användas för att följa upp komponenter, Airworthiness Directivs, 
Service Bulletiner, inspektioner och publikationer. 

- Komponenterna kan delas upp i Airframe, Motor 1, Motor 2, Propeller 1, Propeller 2 
och APU. 

- En time remaining funktion finns på Due listan. 
- Lätt att ändra tider både på enskilda komponenter och antalet uppskattade timmar och 

cykler som flygs per dag, från vilka underhållsdatum beräknas. 
- Tider för när systemet ska varna kan lätt ändras på Due List sidan. 
- Work Cards och rapporter kan sparas. 
- Programmet kan användas i nätverk. 

 
 5.1.2 Nackdelar med MTrax 
 

- Företaget har även ett lagerprogram men det är för litet och är ett separat program som 
ej kan kopplas ihop med Mtrax. 

- Arbetsbeskrivningar kan ej fås med Work Ordrarna. 
- Ett Work Card måste skrivas ut för varje komponent vilket kommer ge mycket mer 

papper än företagets nuvarande program gör. 
- Work Cards och rapporter kan inte sparas i programmet utan måste exporteras och 

sparas på ett annat ställe vilket är onödigt krångligt. 
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5.2 CAMS 
 
CAMS är ett svenskt uppföljningsprogram av flygplansunderhåll tillverkat av AirHudik. 4 
Systemet är designat för total uppföljning av flygplan, motorer, komponenter, inspektioner, 
ADs och SBs. CAMS är ett lite större program som kan hantera mycket mer än bara 
uppföljningen av komponenter. Systemet producerar bland annat rapporter för myndigheter, 
tillförlitlighet med förseningar och kanseleringar, komponenttillförlitlighet, olika 
statusrapporter, planering, Work Ordrar, personaluppgifter, lager mm. Systemet kan användas 
för ett obegränsat antal flygplan och på alla olika flygplanstyper. Programmet inleds med en 
meny med flera olika alternativ att välja bland. När ett alternativ väljs kommer en mer 
detaljerad meny för just det området upp och här väljs vidare vad för information som ska 
visas. Detta stora antal menyalternativ gör programmet svåröverskådligt och det är i vissa fall 
inte helt självklart vilka menyer och undermenyer som ska väljas för att få viss information.  
 

 
 Figur 3. Exempel på de många alternativen på en av undermenyerna, rapport menyn. 
 
 
Här har valts att endast beskriva de delar av programmet som är av intresse för SOS 
Flygambulans.  
 
På rapport menyn finns några olika Due List funktioner. Man kan gå in på Due List för att se 
vilka komponenter som snart kommer att behöva underhåll, man kan även gå in på Due List 
with Planning Date för att även se ett beräknat datum för när underhåll senast måste vara 
gjort. Detta beräknas utifrån inlagd information och är ett uppskattat datum. På Due listan 
finns även mer information om komponenterna, t.ex. partnummer, ATA-kapitel, vad exakt 
som behöver göras på komponenten, när underhåll behövs och hur mycket tid eller hur många 
cykler som återstår. När man klickar på Due List får man först välja flygplan, sedan skriva in 
vilket antal timmar, cykler och månader man vill se. Här kan man alltså välja hur lång tid kvar 
till underhåll man vill se för komponenterna. För att kunna planera underhållet i förväg kan 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

8



man välja en längre tid och för att få färre komponenter på listan och en bättre översikt över 
den allra närmaste tiden väljs kortare tider. Dessa tider sätts automatiskt till 600 timmar, 600 
cykler och 3 månader om de inte ändras. Det finns även en annan lista med komponenter som 
gått över tiden, denna kallas Overdue Items. På rapport menyn finns även bland annat 
Logsummary, Technical report statistics, Component History report, Status report och AD/SB 
report. Här kan flera olika typer av rapporter skapas.  
 
På register menyn finns flera olika typer av register, bland annat tidsregister, AD/SB register 
och förseningsregister, här finns även sparade historiska register. I tidsregistret finns alla 
komponenter sparade. Varje komponent har en egen sida med utförlig information, 
exempelvis vilken underhållsåtgärd som kommer behövas, olika tider och datum samt tid kvar 
till underhåll.  
 

 
Figur 4. En av komponentsidorna i tidsregistret. 
 
 I registren delas komponenterna upp efter vilket ATA-kapitel de tillhör, de kan även delas 
upp i undergrupper. För exempelvis Motor ATA 72-00-00-00 finns förutom huvudgruppen 
ATA 72 också tre stycken undergrupper så motorn kan delas in i olika delar.  
För att söka i registren använder man Query knappen, då kommer en tom sida av registret upp 
där informationen som söks kan skrivas in i rätt fält. Vill man exempelvis se ett visst 
serienummer eller komponenterna som finns i ATA-kapitel 72 skrivs det in sitt fält. Genom 
att åter klicka på Query knappen kommer den sökta informationen upp och man kan sedan 
bläddra bland sidorna. 
 
Från Planning menyn skapas Work Ordrar, här finns även Work Order History där alla gamla 
Work Ordrar sparas. Här kan man också se en sammanfattning och skriva ut aktuella Work 
Ordrar. På denna meny sköts även tidsplanering av underhållet, man har också tillgång till 
Due listan och information om uppskjutet underhåll för att underlätta planeringen av 
underhållet. Man kan också få en sammanfattning av allt planerat underhåll på en lista för att 
få en överblick. Planeringen av Airworthiness Directives och Service Bulletiner görs separat.  
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Under Planned utilization skrivs uppskattade antal flygtimmar och cykler per dag in. Det 
beräknade datumet för underhåll räknas ut av programmet utifrån dessa siffror. Här kan 
uppgifterna enkelt ändras vid behov. 
 
På Aircraft menyn kan ett nytt flygplan skapas, här lägger man till all information som behövs 
om bland annat komponenterna. Man kan ändra och lägga till ny information om flygplanet 
och se statusrapporter. Under administrations menyn finns Backup funktionen, här lagras 
backup information och om något skulle hända med datorerna finns all information sparad 
här. Det finns även en AD/SB meny där det finns register över alla AD/SBs som finns inlagda 
i systemet. Här finns AD/SBs som behöver göras med information om när och vad exakt som 
behöver göras. Alla gamla AD/SBs som utförts finns sparade i historiska register.  
 
En lagermodul finns att köpa till programmet som håller ordning på vad för delar som finns i 
lager och vad som kommer in och levereras ut från lagret. 
 
Det finns ännu ingen manual till programmet vilket gör det svårare att lära sig, speciellt med 
tanke på att det är så pass stort. Tillverkarna erbjuder en kurs för att förstå programmet men 
även efter den hade en manual varit bra att ha om problem dyker upp. Det finns flera svenska 
flygbolag som använder CAMS, bland andra Barents Airlink. 

 
5.2.1 Fördelar med CAMS 
 

- Programmet kan sköta uppföljningen av komponenter, inspektioner, Airworthiness   
            Directivs och Service Bulletiner. 

- Time remaining funktion finns om man går in på Due listan och det kan även ses om 
man går in på informationssidan för den enskilda komponenten.   

- Work Order history finns där alla gamla Work Ordrar sparas. 
- Komponenterna delas upp efter vilket ATA-kapitel de tillhör och kan även delas in i 

olika undergrupper. 
- Det finns en lagermodul att köpa till som håller ordning på komponenter som kommer 

in till lagret och levereras ut från lagret. 
- Tiden för när systemet ska varna för att underhåll snart behövs väljer man själv varje 

gång man går in på Due listan, man skriver in antalet dagar, timmar och cykler man 
vill se. Här kan man alltså välja olika värden varje gång sidan öppnas och få upp olika 
antal komponenter beroende på om man vill ha långsiktig eller kortsiktig information. 

- Tiderna på enskilda komponenter kan lätt ändras på respektive komponents sida.  
- Programmet kan användas i nätverk. 

 
5.2.2 Nackdelar med CAMS 
 

- Programmet är för stort och innehåller för många funktioner utöver uppföljningen av 
komponenter. Flera av dessa andra funktioner är onödiga i detta fall och gör systemet 
mer komplicerat än nödvändigt.  

- Programmet är svårt att förstå och det finns ingen manual med beskrivning av 
innehållet och de olika funktionerna. Detta gör risken för fel större. 

- Utbildning är nödvändigt. 
- Arbetsbeskrivning kan ej fås med Work Ordrarna. 
- Det tar onödigt mycket tid att behöva skriva in antal timmar, cykler och månader varje 

gång man går in på Due Listan. Det hade varit bättre att ha ett fast antal dagar som 
sedan kan ändras vid behov. 
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6 Diskussion 
 
Båda dessa program skulle fungera bra att använda för uppföljningen av komponenter. De har 
båda två sina fördelar och nackdelar men några av dem väger tyngre än andra. I denna 
diskussion följer en jämförelse av programmen utifrån de tidigare beskrivningarna och deras 
för- och nackdelar. 
 
Strukturen på programmen är mycket olika. I MTrax kommer man direkt in på 
komponentlistan när programmet öppnas, härifrån är det lätt att navigera vidare till andra 
funktioner och att hitta rätt. CAMS är ett större program med fler funktioner och fler 
menyalternativ behövs därför, men de många menyerna gör programmet svåröverskådligt och 
det kan kännas väldigt rörigt till en början. MTrax är i det stora hela ett mycket enkelt 
program, det är litet, lätt att lära sig och lätt att sköta. I programmet finns en enkel manual 
som innehåller en bra beskrivning av innehåll och funktion, här kan man snabbt gå in och läsa 
om man blir osäker på hur något fylls i eller ändras. Finns inte svaren i denna manual så finns 
en bra support på telefon eller mail. Ett problem kan dock tidsskillnaden bli då programmet är 
amerikanskt och problem därför kanske inte kan lösas direkt. CAMS däremot är ett mycket 
större program med många fler funktioner, vissa helt onödiga i detta fall. Storleken gör 
programmet mycket svårare att förstå och lära sig och det är svårt att få en överblick av alla 
de olika funktionerna. En annan nackdel med CAMS är att det ännu inte finns någon manual, 
detta är något som verkligen hade behövts med tanke på programmets storlek. Utbildning av 
personalen kommer därför att vara nödvändigt för att kunna förstå programmet. Även efter en 
utbildning hade någon form av manual varit bra att ha om frågor dyker upp vid ett senare 
tillfälle. Support finns via telefon och mail, företaget är svenskt så inga problem med 
tidsskillnader finns. En av de största fördelarna med MTrax är just denna skillnad. Enkelheten 
och att det är ett litet program som lätt kan skötas av vem som helst är av stor vikt i detta fall. 
 
Innehållet i de båda programmen skiljer sig till viss del åt. De kan båda sköta uppföljningen 
av komponenter, inspektioner och ADs och SBs på ett bra sätt. På grund av att CAMS är ett 
större program finns här fler funktioner än det gör i MTrax. Några av dessa funktioner är en 
fördel att ha, ett exempel på det är att det finns ett flertal olika historiska register, här kan 
bland annat gamla Work Ordrar sparas. Sådana register finns inte i MTrax, vill man spara 
något här måste det exporteras från programmet och sparas på ett annat ställe vilket är 
krångligt och tar onödigt mycket tid. Lagermodul är också en sådan funktion. Ingen 
lagermodul finns att köpa till MTrax som fungerar ihop med programmet. CAMS däremot har 
en lagermodul som kan köpas till och som fungerar ihop med programmet. Möjlighet att titta 
närmare på denna modul och dess funktion har inte funnits i detta arbete. 
 
En funktion som finns i båda programmen men som skiljer sig något åt i utförande är 
uppdelningen av komponenterna. MTrax delar upp komponenterna i några få kategorier, 
airframe, motor, propeller och APU, i dessa kan sedan komponenter och deras 
underkomponenter placeras tillsammans. I CAMS delas komponenterna upp efter vilket 
ATA-kapitel de tillhör, även flera undergrupper till varje kapitel används för ytterligare 
uppdelning. Denna uppdelning är bra och det är lätt att hitta komponenter men MTrax 
uppdelning i färre kategorier fungerar också på ett bra sätt. 
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En funktion som fungerar något bättre i MTrax är komponentlistan där färgkoder används för 
att statusen på komponenterna lätt ska kunna ses. Komponentlistan visas som förstasida och 
här ses direkt statusen, är en rad gul- eller rödmarkerad ser användaren direkt att underhåll 
kommer behövas och Due List sidan kan enkelt öppnas för mer information. CAMS 
komponentlista består av en sida för varje komponent och här kan ingen överblick fås på ett 
lätt sätt. För att få någon information om kommande underhåll måste Due List sidan öppnas. 
Varje gång denna öppnas måste information skrivas in om hur många timmar, cykler och 
månader kvar till underhåll komponenterna på listan ska ha. Detta är lite omständigt och en 
nackdel i jämförelse med MTrax där antalet sätts en gång och sedan istället enkelt kan ändras 
vid behov. Båda programmen har en time remaining funktion. I CAMS kan denna ses både på 
Due listan och på enskilda komponentsidor. I MTrax finns denna funktion endast på Due 
listan och kan därför bara ses för komponenter som finns på denna lista och snart behöver 
underhåll. Behöver tid kvar innan underhåll ses för andra komponenter måste varningstiden 
ändras så dessa hamnar på Due List vilket kan vara lite krångligt.  
 
Det finns ett flertal funktioner i de båda programmen som är likvärdiga och fungerar lika bra. 
Några av dessa finns med på listan över krav på ett nytt program. Till att börja med ska det 
vara lätt att ändra olika gångtider och varningstider, vilket det är i båda programmen, det är 
också lätt att ändra information. Båda programmen kan användas i nätverk. Bra backup 
funktioner finns i båda programmen. MTrax har även en autosparfunktion som automatiskt 
sparar allt arbete som gjorts med ett självvalt tidsintervall, detta är bra och kan vara 
användbart. Flera olika former av rapporter kan produceras av programmen, något fler i 
CAMS. Bra sökfunktioner finns i båda. De beräknar också planerat datum för underhåll på 
samma sätt, genom att använda uppskattat antal flygtimmar och cykler per dag.            
 
7 Rekommendation 
 
MTrax från Tdata 
 
Den största fördelen med MTrax är att det är ett litet och enkelt program, det är lätt att sätta 
sig in i och lära sig hur det fungerar, vilket var ett viktigt krav. Det är ett program som är lätt 
att sköta och detta kan göras av vem som helst. Det har en bra och lättförståelig struktur. En 
bra och enkel manual finns i programmet som förklarar grundläggande funktioner och som 
kan användas om frågor skulle komma upp. Om andra frågetecken uppkommer så finns det en 
bra support på företaget och de personer som kontaktats har varit mycket hjälpsamma och 
svarat på frågor och rett ut problem som uppstått. Detta är min egen uppfattning men också en 
viktig del i ett bra och fungerande program. 
 
Bra funktioner som finns i MTrax är uppdelningen av komponenterna som gör dem lättare att 
få en översikt över. Användningen av färgkoder ger snabbt en bra översikt över statusen på 
komponenterna och har någon information blivit felaktigt ifylld visas detta tydligt med dessa 
färger. Alla olika tider och information kan lätt ändras vid behov vilket är bra då exempelvis 
antal flygtimmar och cykler är svårt att veta iförväg. Bra sökfunktioner finns där sökningar 
efter både text och siffror kan göras i komponentlistan och i skrivna rapporter. Programmet 
kan producera flera olika rapporter innehållande olika information beroende på vilken 
rapportform som väljs. 
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8 Fortsättning 
 
I dagsläget är ännu inga beslut fattade angående att införa MTrax. Att införa ett nytt 
uppföljningsprogram är ett stort projekt som är mycket tidskrävande, programmen måste 
användas parallellt under en period medan det gamla fasas ut och personalen måste lära sig 
det nya programmet. Tidsbristen är redan stor då företaget är litet och teknikerna själva måste 
sköta programmet. 
 
Diskussion pågår fortfarande om det är möjligt och värt att införa detta uppföljningsprogram 
just nu. 
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