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WorkPlanner   

WorkPlanner    är   ett   interaktivt,   grafiskt   verktyg   för   att   planera,   organisera   och   analysera   
olika   projekt.   Planeringsvyn   visar   detaljer   för   både   korta   jobb   fördelade   över   en   dag,   och   
projektplaner   som   sträcker   sig   över   flera   års   tid.I   en   tidsbaserad   vy   visas   de   arbetsuppgifter   
och   resurser   som   ingår   i   de   respektive   projekten.   Planeringsverktygen   används   för   att   
planera   tid   och   boka   resurser.    I   den   tidsbaserade   vyn   fås   kontinuerlig   framdriftsstatus,   vilket   
gör   att   eventuella   avvikelser   snabbt   kan   upptäckas   och   ageras   på.    Med   planeringsversioner   
kan   olika   planeringsalternativ   skapas.   Med   dessa   går   det   att   jämföra   och   analysera   
effekterna   på   till   exempel   arbetsbelastningen   inom   den   egna   organisationen.   
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Funktioner   

● Visualisera   och   analysera   arbete   i   en   tidsbaserad   vy.   

● Planera   arbete   med   grafiska   verktyg.   

● Presentera   behov,   se   tillgänglighet   och   boka   resurser   för   projekt.   

● Skissa   på   olika   planeringsalternativ,   för   att   bland   annat   jämföra   
effekterna   på   verksamhetens   arbetsbelastning.   



  

Integration   med   Organizer   

WorkPlanner   är   helt   integrerat   med:   

● Organizer    –   applikationen   för   projekthantering   med   den   grundläggande   
datamodellen   och   basfunktionaliteten.  

och   

● Organizer   Webmap    -   den   HTML-baserade   applikationen   för   mobila   enheter   som   
smartphones,   läsplattor   och   bärbara   datorer.   När   en   arbetsplanerare   bokar   in   
resurser   på   ett   jobb   med   hjälp   av   WorkPlanner   syns   jobbet   i   de   respektive   
fältteknikernas   kalendrar   och   att-göra   listor   i   deras   mobila   enheter.   

WorkPlanner,   Organizer   och   Organizer   Webmap   är   alla   tre   integrerade   med   varandra,   samt   
med   Digpros   anläggningsmodeller   för   näthantering.   Vid   allt   arbete   med   nätens   
anläggningsobjekt   finns   tillgång   till   nätmodellens   objekt,   samt   till   detaljerna   i   de   
arbetsuppgifter,   aktiviteter   och   uppdrag   som   ska   utföras.   WorkPlanner   kan   utan   speciella   
konfigureringar   användas   i   samtliga   arbetsflöden   som   skapas   i   Organizer.   Arbetsdata   
presenteras   i   tydlig   grafik   som   ger   detaljerade   bilder   av   det   som   ingår,   bland   annat:   

● projekt   
● uppdrag   
● aktiviteter   
● beslutspunkter   
● resursbehov   
● bokade   resurser.   

  

   Planeringsvyn   –   överblick   i   med   högupplöst,   grafisk   interaktion   

WorkPlanner   är   ett   effektivt   verktyg   för   att   övervaka   och   följa   upp   pågående   projekt   och   
aktiviteter.   Den   grafiska   redovisningen   visar   omedelbart   om   ett   projekt   eller   uppdrag   håller   
tiden   eller   är   försenat,   vilket   arbete   som   pågår   för   dagen,   samt   eventuella   aktiviteter   som   
utgör   flaskhalsar   eller   orsakar   försening.   

Det   interaktiva,   grafiska   stödet   är   högupplöst   och   presenterar   alla   projekt   i   tidsdiagram.   Det   
går   att   zooma   in   till   detaljnivå   för   olika   dagar,   eller   zooma   ut   för   att   få   planeringsöversikter   för   
flera   år.   Eftersom   både   detalj-   och   långtidsplanering   ingår   i   WorkPlanner   kan   såväl   inbokning   
av   servicejobb   för   enstaka   timmar,   som   planering   för   projekt   som   sträcker   sig   över   flera   år  
med   olika   etapper   och   delmoment,   utföras.   
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Planeringsverktygen   –   planera   och   boka   

WorkPlanner   använder   två   grundläggande   planeringsverktyg:   

Tidplaneringsverktyget    -   styr   och   förändrar   arbetsdata,   såsom   att:   

● Planera   om   hela   eller   delar   av   jobb   och   uppdrag.   
● Flytta   jobb.   
● Förlänga   eller   förkorta   tidsintervaller.   
● Tilldela   ansvar.   

Bokningsverktyget    –   för   att:   

● Boka   och   avboka   resurser,   där   tillgängliga   resurser   visas   i   en   resursöversikt.   
● Analysera   tillgänglighet,   där   resurser   med   erforderlig   kompetens   presenteras   i   ett   

diagram.   Här   visas   även   övriga   jobb   i   den   aktuella   tidpunkten   som   resurserna   är   
inbokade   på.     

Detta   ger   en   tydlig   överblick   över   tillgänglighet,   och   öppnar   för   hänsyn   för   allmän   
arbetsbelastning   för   de   olika   bokningstillfällena.     

  

   Planeringsversioner   –   analysera   olika   alternativ   

Allt   planeringsarbete   utförs   i   planeringsversioner,   som   är   tillgänglig   i   en   privat   arbetsyta.   I   
planeringsversionen   skissas   både   enkla   och   långtgående   förändringar   i   gällande   tidsplaner   
och   resursbokningar.   Planer   kan   sparas   under   namn   och   öppnas   vid   ett   senare   tillfälle   för   
fortsatt   arbete.   Med   planeringsversionen   går   det   att   ta   fram   olika   alternativ,   och   analysera   
dessa.   Det   går   att   se   över   till   exempel:   

● Effekter   på   arbetsbelastningen   i   organisationen.   
● Kompetens-   och   resursbehov   för   kommande   projekt.   
● Fördelningen   av   arbetsbeställning   mellan   entreprenörer.   

Detta   kan   göras   utan   att   gällande   planering   påverkas.   Planeringsversionen,   alltså   skissade   
förändringar,   kan   sedan   antingen:   

● Posta   –   och   förändringarna   laddas   upp   i   gällande   plan   och   blir   tillgänglig   för   alla   i   
organisationen.   

eller   

●    Ångra   –   då   ingen   påverkan   görs   i   gällande   plan.     
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Systemkrav   

Produkter   

Minst   en   av:   

● dpCom   
● dpPower   
● dpHeating   
● dpWater   
● dpGas   

  

Moduler   

● Organizer   
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Fördelar   med   Workplanner   

● Effektivisera   och   förenkla   planering   av   arbete.   

● Få   snabb   överblick   över   arbetsbelastning   för   organisationen,   
avdelningen   och   individen.   

● Få   löpande   översikt   över   framdrift   av   projekt   och   uppdrag,   genom   
att   upptäcka   stillestånd   och   förseningar.   

Vill   du   veta   mer?   

Mejla    sales@digpro.se    och   boka   en   demo   med   en   av   våra   ingenjörer,   eller   läs   mer   på    digpro.com .   

Dokumentversion:   1.1   

http://www.digpro.com/



