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dpWebmapOperator 
dpWebmapOperatorärenmodulsomhanteraravbrottielnätetdirektfrånfält.Modulen
gerfältteknikerstödunderhelaprocessen: 
●
●
●

Vägbeskrivningtillapparatensomsannoliktharlöstvidfe
 l. 
Dokumentationavgenomfördaomkopplingarianslutningtillavbrottet. 
Informationtillberördaparter. 

Fältteknikerfårstödunderhelaförloppet.Avbrottstidernakortasned,eftersomfelet
snabbarekanlokaliseras,ochbehovetavretroaktivdokumentationtillnärmasthelt
försvinnernästanhelt. 

Funktioner 
● Läggatill,tabort,utföraochångraoperationerdirektfrånmobila
enheter-fullavbrottshanteringifält. 
● Informerakunderochkontorspersonalfrånfältirealtid. 
● Rapporteradriftorderradersamtsigneradrift-ocharbetsbevis
elektroniskt. 
● Slutarbetsflödetfördeprojektdärin-/urkopplingingårgenom
kopplingentillOrganizer. 
● Seenuppdateradbildavelnätetfrånfält-dessutbredningi
karta,desstopologiischematsamthelaanläggningsregistret. 
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Elavbrott 
MeddpWebmap Operatorskötshelaavbrottshanteringenilågspänningsnätendirektfrån
fält.Viddriftstörningar,alltsåoplaneradehändelsersominträffatielnätet,gerdpWebmap
Operatoransvarigfältteknikerstödihelaprocessen:fråndetattelavbrottetinträffat,tills
detäråtgärdatochkundernaäråterkopplade. 


Vidlågspänningsfelkanfältteknikernfåenvägbeskrivningtilldennätstationellerdet
kabelskåpsominnehållerapparatensomsannoliktharlöst. 
Närfältteknikerngjortenbedömningpå
platskaninformationsåsomplanerad
sluttiduppdateras.Uppdateringen
reflekfterasomedelbartför
kontorspersonalen.Samtidigtuppdateras
ävenkundernagenomOutagemap.Itakt
medattkopplingsraderläggstillochutförs
ifältsåhållsbådedriftcentralenoch
kundernauppdaterade. 
Planeradeavbrottkan: 
●

Skapasfrånkontoretochsedan
länkastillenOrganizer-aktivitetför
publiceringimobilaenheter. 

eller  
●



Skapasdirektfrånfält. 

dpWebmap-Operatorutgårifrån
funktionernaiOrganizer,därförkan
avbrottshanteringenkopplassamman
medrelateradeaktiviteterinätet.Ett
exempelärdriftsättning. 
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Driftorderhantering 
dpWebmap Operator ger möjlighet att markera driftorderrader som utförda direkt från
mobilaenheter.Driftledarenpåkontoretfårdirektenmarkeringidesktop-applikationendå
operationen rapporteras, och kan välja att verifiera utförandet. Tack vare det kan
fältteknikernasutskrivnapapperersättasavmobilaenheter.Närdensomsjälvutförarbetet
markerardetsomutförtförenklaskommunikationen. 
Även bevisväxlingen kan ske genom dpWebmap Operator. Genom att mallarna som
används anpassas till funktionaliteten kan man genom en knapptryckning signera både 
drift-ocharbetsbevis.Signatur,datumochklockslaguppdateras.Motsvarandefunktionför
signeringfinnsäveniOperatorpådesktop-applikationen. 





KopplingtillOrganizer 
GenomkopplingentillOrganizerkan: 
●
●
●
●

Planeradeelavbrottochdriftordrarlänkassammanmedprojektsomdeär
koppladetill. 
Projektledareföljahelaflödet. 
Arbetsmetoderstandardiseras. 
Nätdokumentationuppdaterasfrånfält. 
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Organizer har även stöd för inkorgar. En inkorg består av en eller flera resurser somkan
sättas in för att hantera avbrott. Då oplanerade avbrott inträffar länkas de automatiskt
sammanmedenfördefinieradOrganizer-aktivitetmedtillhörandemall.Aktivitetentilldelas
en inkorg vars medlemmar får ett mejl om att aktiviteten skapats. Ansvarig person kan
däreftertaaktivitetenochpåbörjahanteringen fråndenmobilaenheten. 

Arbetsmiljösäkerhet 
Säkerhetsarbetehandlartillstordelomatthaenvälutbildadpersonalsomutförarbetet
enligtetableraderutiner.dpWebmapOperatorbidrartillhöjdarbetssäkerhetgenomatt: 
●
●
●
●

Fältteknikerhartillgångtillenuppdateradbildavelnätet,ochkananvändadenna
bildsombeslutunderlag. 
Rutinerkringavbrottshanteringkanstandardiseras. 
Arbetetkanföljasfråndriftcentralochkontorirealtid. 
Mankankontrolleraattdearbetensomutförtshargjortdetpåettkorrektsätt. 

IT-säkerhet 
dpWebmapOperatorhållerhögIT-säkerhet,där: 
●
●
●
●

Varjebolagstyröverhurstordelavnätdokumentationenrespektiveanvändareska
hatillgångtill. 
Informationsmängdenenanvändarekantadelavkanbegränsaspåspänningsnivå
ochpåkomponenttyp. 
KopplingentillOrganizergörattinteallaelavbrottbehöverpublicerasidpWebmap. 
Olikaanvändarrollers tyrvilkaOperator-funktionerrespektiveanvändareskaha
tillgångtill. 

Rollernasomlistasitabelleningårienhierarki,därenrollsomlistasöverenannanäven
innehållerdessfunktioner. 
Roll 

Funktioner

Läggtillavbrott 

Skapanyaavbrottdirektfrånfält. 

Editeraavbrott 

Editeraavbrottsinformation,lägga
till(lågspänning)ochtabort
operationerfrånfält. 

Utföroperationer 

Utföraochångraoperationerfrån
fält.Signeringavarvbets-ioch
driftbevis.Inrapporteringav
driftorderrader. 
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Datautbytetmellandenmobilaklientenochkontorsnätverketskötsgenomettheltnytt
ramverk.VarjerequestsomkommerfrånfältläsesingenomdatabasenviaDMZinnandet
nårwebbserverndärtopologimotorn,kärnanavOperator,äraktiv. 





Följandeskerdåettrequestunderkänns/godkännas: 
●
●

Vidunderkännandeskickasettmeddelandetillberördklientomanledningentill
underkännandet. 
Vidgodkännandegenomförsrequesten,varpåettmeddelandeskickastillalla
uppkoppladeklienterirealtid. 

Inläsningenviadatabasenökarsäkerhetenpåtresätt: 
●
●
●

Databasenennaturligtpassivkomponentvilketminskarangreppsytan. 
Deninrewebbservern(ikontorsnätverkellerdriftcentral)kanvaraselektivivadden
väljerattläsauppfråndatabasen. 
Derequestssomläsesupptillwebbservernutförsmedsammarättighetersomen
vanliganvändare. 

GenomattplacerawebbservernfördpWebmapiettnätverksomendastäråtkomligt
genomanvändningavVPN,ochaktiveratvåstegsautentiseringförinloggningidpWebmap,
kansäkerhetenhöjasytterligare. 
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FördelarmeddpWebmapOperator 
● Sänkaavbrottstidergenomattsnabbarekunnaagerapåfel. 
● Slippatidskrävandedokumentationavavbrottiefterhand. 
● Hållakontorspersonalochkunderuppdateradeirealtid. 
● Tabortbehovetavutskrivnapapperifält. 
● Minskabehovetavtelefonkontaktmellanfältochmedkontor. 
● Koppla,genomOrganizer,avbrottshanteringenmedresterande
hanteringenielnätetslivscykel. 

Implementering 
NedanbeskrivsdesakersomböralternativtmåstegenomförasförattdpWebmap 
Operatorskakunnaimplementerasienverksamhet. 
Iorganisationen: 
●
●

Utbildapersonersomarbetarifält,blandannatkopplingsbiträden. 
Utbildapersonalidriftcentralen,blandannatdriftledare. 

IdpSpatial: 
●
●
●
●
●
●

LäggauppminsttvåOrganizer-aktiviteterföravbrottshantering-enförhanteringen
ifältochenförhanteringenikontor/driftcentral. 
LäggauppettstandardprojektförhanteringavdriftstörningariOrganizer. 
SkapainkorgariOrganizerfördesomskahanteraavbrottenidriftcentralrespektive
fält. 
LäggauppenuppdragsmalliOrganizerförhanteringavdriftstörningarifält. 
AdministreravilkaavbrottsomskaautogenereraOrganizer-uppdrag. 
Läggauppmallarfördrift-ocharbetsbevissomärförbereddaförbevissignering. 

Digproskonsulterochutbildningsledarehjälpergärnatillattkonfigureraapplikation, 
utbildapersonalochatthittarättrutiner. 
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Systemkrav 
Produkt 
●

dpPower 

Moduler 
●
●
●

dpPowerOperator 
SubmodulenOperatingordertilldpPowerOperator(fördriftorderhantering) 
dpPowerOrganizer 

Mobilklient 
●
●

dpWebmapPower 
dpWebmapOrganizer 

Övrigt: 
●

WebbserveråtkomligfördpWebmap(antingenpublikellergenomVPN) 





Villduvetamer? 
Mejlas ales@digpro.seochbokaendemomedenavvåraingenjörer,ellerläsmerpåd
 igpro.com. 
Dokumentversion:1.3
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