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Hogyan támogathatja egy igazi karbantartás specifikus 
szoftver a korszerű karbantartói munkát? 
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TPM TOM  

Autonóm karbantartás 

Jogosultságrendszer megfelelő 

kialakítása, termelést végzők 

karbantartási jogosultságai 

Karbantartás fejlesztés 
Korrektív karbantartás visszaszorítása 

Preventív karbantartásokkal 

Motiváció és tréning 
Karbantartási adatok (pl. probléma 

bejelentések) elemzésével oktatási terv 

Veszteségforrások mérése és 

visszaszorítása 

Veszteségek kategorizálása, mérése 

(pl. állásidő, karbantartás költsége)  

Berendezés fejlesztés 
Korrektív karbantartások analízise 

fajtája, darabszáma 

Total Productive Maintenance/Manufacturing/Management 

Technical Object Maintenance  



Felhasználóbarát alkalmazás 
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Elvárás TOM megvalósítás 

Könnyű telepítés, frissítés Vékony kliens alkalmazás 

Intuitív használat Korszerű felületi eszközök 

Hatékonyság 
Üzleti logika munkafolyamat 

támogatása 

Könnyű kezelhetőség Séma alapú felületek, kontrollok 

Biztonságos használat Szerepkör alapú jogosultságrendszer 

Ellenőrizhetőség Adat és státusz előzmények 

Magas rendelkezésre állás 
E-mail értesítések, konzisztencia 

ellenőrzések 



Alkalmazás bevezetése 
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Karbantartási feladatok hatékony adminisztrációjának céljai: 

• Feladatok ütemezése 

• Felelősök meghatározása 

• Állapot monitorozás 

• Dokumentált karbantartási eredmények 

• Szükség esetén további beavatkozás lehetősége 

 

Előfeltétel 

• Nyitottság a változásra 

• Igény a papírmentes folyamatokra 

• Szabályok, elvárások megfogalmazása 

 

 

 

 

 



Funkciók 
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Főbb funkciók 

• Technikai eszközök, műszaki objektumok nyilvántartása 

• Karbantartási feladataik támogatása 

• Kapcsolódó alkatrész felhasználás támogatása 

• Objektumtérkép biztosítása 

 

Karbantartás támogatás 

• Karbantartási terv támogatása, automatikus generálása 

• Feladatok tervezése, ütemezése 

• Rendkívüli / nem várt események feldolgozásának biztosítása 

• Utólagos elemzési lehetőségek 

• Folyamatok javításának lehetősége 

• Hibák okainak ellenőrizhetősége 

 

Corrective Action – Preventive Action folyamat támogatása (CAPA) 

• A karbantartási folyamat során jelentkező problémák megoldása 

• Preventív karbantartás előírása 

• Ütemezett, megelőző karbantartási feladatok generálása 



Funkciók II. 
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Egyéb jellemzők 

• Alapinformációkon túli adatok használata 

• Karbantartás végző személy(ek) 

• A karbantartásban esetleg résztvevő külső partner adatai 

• A felhasznált alkatrészek és egyéb anyagszükséglet 

• Időszükséglet, állásidő (tényadatok), költség 

• Hiba súlya 

• Automatizálható, exportálható riportok az utólagos elemzés támogatására 

• Kapcsolódó dokumentumok kezelése (számla, műszaki dokumentum, 

jegyzőkönyv, digitális fotó, stb.) feladatok és berendezések adatlapjain is 

• Ráfordítás nyilvántartó rendszer (Timesheet) integrációja, mellyel a feladatok 

időráfordításai mérhetővé válnak 

• Műszakbeosztás kezelése 

 

 



Támogatott karbantartás típusok 
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• Korrektív karbantartás (hibaelhárító) 
Az eszközt a hiba bekövetkezéséig üzemeltetik, amikor is az alkatrész már nem képes 

ellátni a funkcióját és csak ezután végzik el a karbantartási műveleteket. 

 

• Preventív karbantartás (megelőzés) 
Merev ciklusú karbantartás vagy más néven a tervszerű megelőző karbantartás (TMK) 

 

• Prediktív karbantartás (előrejelzés) 
Az állapotfüggő karbantartás a berendezéseken időszakosan vagy folyamatosan 

műszeres állapotvizsgálatot (műszaki diagnosztika) végez. 

 

  



Műszaki objektumok 
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Műszaki objektumok kapcsolatai 

• Tartalmazza 

• Kiszolgálja 

• Működése függ tőle 

• Hozzá van rendelve 

 

Műszaki objektumok osztályozása 

• Kategória 

• rendszer  

• gép  

• szerelvény 

• alkatrész  

• eszköz 

• műszer  

• épületelem  

• Csoport 

• Típus  

 

 
Kategória:Gép / Csoport:hűtőberendezés / Típus:fagyasztó szekrény 

  



Munkafolyamat 
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Szoftverrel támogatott karbantartási 

tevékenységek csoportosítása: 

 

• Kvalifikációs ág 

• Kalibráció  

(paraméterek megfelelősége) 

• Kvalifikáció  

(működés minősítése) 

 

• Karbantartási ág 

• Preventív  

(hibák elkerülése) 

• Rendkívüli  

(nem hiba kapcsán speciális preventív) 

• Korrekciós  

(hiba bekövetkezésekor) 

• Prediktív (előrejelzés, állapotfüggő) 

As a part of the technical object lifecycle

Discarded [5]

Object discarded [10]

Save [9]

Maintenance plan 

item deleted [11]

Preventive / extraordinary maintenance tasks

Schedule [29]

Skip task [28]

Skipped [25]

Executed [59]

Approve [31]

MT admin

Waits for 

scheduling [14]

Reschedule [37]

Confirm [132]

Refuse [131]

Task is expired 

[46]

Take for execution [48]

MT executor

Waits for 

execution [17]

Take for execution [36]

Skip task [35]

Approve [33]

Skip task [38] Approve [41]

Refuse [40]

Refuse [32]Refuse [30]

Task is expired [34]

Scheduled [19]

Cannot be modified [39]

Skip task [47]

Refuse [49]

Approve [50]

Cannot execute [58]

Accept precession [61]

Failed [18]

Decline [60]

Maintenance CAPA is done [62]

MT executor

Waits for 

execution [23]

MT executor

Under execution 

[30]

Maintenance CAPA is skipped [63]

MCAPA executor
Waits for 

maintenance 

CAPA [32]

MTA checker
Execution failure 

waits for approval 

[31]

Done [12]

MTA checker

Skipping waits for 

approval [15]

MTA checker

Skipping waits for 

approval [16]

MTA checker

Skipping waits for 

approval [20]

MTA checker

Skipping waits for 

approval [24]

Quaification tasks executed by quality assurance

Take for qualification [15]

Reschedule 

/ extend [14]

QATA checker

Extension waits 

for approval [3]

Refuse [12]

Approve [13]

QAT admin

Extended, waits 

for qualification [7]

Take for 

qualification [19]

Reschedule 

/ extend [18]

QATA checker
Extended, 

extension waits 

for approval [6]

Refuse [16]

Approve [17]

Qualified [20]

QAT admin

Extended, under 

qualification [9]
Qualified [67]

QCAPA executor

Waits for QA 

CAPA [11]

Quality

CAPA is done [24]

Quality CAPA 

is skipped [25]

Check result 

[10]

Done [12]

Qualification was 

Successful [23]

Qualification was 

Unsuccessful [22]

Qualification was 

Successful with

Conditions [21]

Check result 

[13]

Failed [18]

Qualification was 

Successful with

Conditions [26]

Qualification was 

Unsuccessful [27]

QAT admin

Waits for

qualification [4]

QAT admin

Under 

qualification [8]

Coorective maintenance tasks

Not a failure [54]

Executed [55]

MT ex checker

Checking 

execution [33]

Confirm [65]

Refuse [64]

It’s a failure [56]

Not a failure [57]

Take for execution [43]

Deleted [29]

Delete [42] Approve [45]

Refuse [44]

Delete [42]

Cannot execute

[53]

Accept precession [52]

Decline [51]

Failed [18]

Maintenance CAPA is done [62]

MT executor

Waits for 

execution [21]

MT executor

Under execution 

[27]

Maintenance CAPA is skipped [63]

MTA checker

Deletion waits for 

approval [22]

MTA checker
Execution failure 

waits for approval 

[26]

MTA checker
False alarm waits 

for confirmation 

[28]

Done [12]

MCAPA executor
Waits for 

maintenance 

CAPA [32]

MaintenanceTask lifecycle – 2014.05.22

Start [1]

Create 

corrective 

task [8]

Create a corrective

 qualification task [2]

Create an extraordinary

 qualification task [3]

Qualification task 

generated 

(today - lookahead) [4]

Schedulable maintenance task

generated (today - lookahead) [6]

Create an 

extraordinary 

task [5]

Non schedulable maintenance task

generated (today - lookahead) [7]

Lapsed [35]

Save & submit [1]

Maintenance task administrator

Maintenance task administration checker

Maintenance task creator

Maintenance task executor

Maintenance task execution checker

Automatic transition

Conditional transition

Quality assurance task administrator

Quality assurance task administration checker

Quality assurance task creator

Maintenance CAPA executor

Maintenance task viewer

Technical object administrator

Quality assurance CAPA executor

Report as problem [124]

Checking

priority [94]

Checking

priority [95]

Checking

priority [96]

Checking

priority [97]

Checking

priority [98]

Checking

priority [99]

Checking

priority [101]

Checking

priority [103]
Checking

priority [104]
Checking

priority [105]

Checking

priority [106]

Checking

priority [107]

Checking

priority [108]

Checking

priority [109]
Checking

priority [110]

Checking

priority [111]

Checking

priority [112]

Checking

priority [113]

Checking

priority [114]

Checking

priority [115] Checking

priority [116] Checking

priority [117]

Checking

priority [118]

Checking

priority [119]

Generated qualification 

[37]

Qualification is 

executable [125]

QAT admin

Waits for

extension [38]
Reschedule 

/ extend [126]

Problem reporter

MT ex checker

Checking 

execution [39]

Recorded [2]

Discarded [5]

Discard [156]

Undo [157]

Undo [158]

MT creator

Waits for 

investigation [36]

Undo [159]

Save [129]

Save [130]

Save [140]

Save [141]Save [142]

Save [143] Save [144]

Save [145]
Save [146]

Save [149]

Save [150]

Save [152]

Save [153]

Save [154]

Save [155]

Generated [40]

Ready for execution [160]

Late administration [165]



Munkafolyamat – Korrektív karbantartás 
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Korrektív karbantartási feladat

Nem hiba

Végrehajtva

MT ex checker

Végrehajtás 

ellenőrzése [10]

Jóváhagy

Visszautasít

Hiba

Nem hiba

Végrehajtásra küld

Törölt [8]

Törlés Elfogadás

Visszautasít

Törlés

Nem sikerült 

végrehajtani

Sikertelen végrehajtás

 jóváhagyása

Visszautasít

Karbantartó CAPA kész

MT executor

Végrehajtásra vár 

[3]

MT executor

Végrehajtás alatt 

[6]

Karbantartó CAPA átugorva

MTA checker
Törlés 

jóváhagyásra vár 

[4]

MTA checker
Végrehajtási hiba 

jóváhagyásra vár 

[5]

MTA checker
Téves riasztás 

jóváhagyásra vár 

[7]

MCAPA executor

Karbantartó 

CAPA-ra vár[9]

Start [1]

Korrektív feladat 

létrehozása

Probléma 

jelentése Elvetés

MT creator

Vizsgálatra vár [2]

Elvet

KészSikertelen

Elvetve



Helyszíni munkalapkezelés– offline (1) 

Jellemzők: 

• Mobil eszközön futó offline 

alkalmazás 

• Limitált hozzáférés a hálózati 

erőforrásokhoz 

• Limitált adathalmaz és 

adatmennyiség  

• Előre meghatározott feladatok 

elvégzésére 

• Vonalkód felismerés 

• Kvalifikáció során készült fényképek 

kezelése 
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Helyszíni munkalapkezelés– offline (2) 

Folyamat: 

• Feladatlista összeállítása 

• Offline csomag előállítása  

• Offline csomag áttöltése mobil 

eszközre 

• Helyszíni kvalifikáció elvégzése 

• Vonalkód leolvasása 

• Kvalifikáció/Karbantartás 

elvégzése 

• Fénykép készítése 

• Offline csomag visszatöltése  

• Kvalifikáció automatikus kiértékelése 
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Előnyök 
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• Rendszerek működése nyomon követhető 

• Csökken a műszaki problémákból adódó állásidő 

• Segíti a karbantartási feladatok ütemezését, az erőforrások optimalizálását 

• CAPA folyamat támogatásával a rendkívüli esetek megismétlődése csökken 

• Kalibrálási, karbantartási feladatok időszerűségéről automatikusan értesít 

 



IoT 

Csökkenő fenntartási 
költségek 
 

Eszköz igény 
előrejelzés (gyártás) 

Javításra szoruló 
tárgyak felismerése 

 

Gép elküldi saját állapotát 
– Prediktív karbantartás 

 

Jövőkép 
 

 
 

Internet of Things: az interneten lévő eszközök és tárgyak online 
adatgyűjtése és adatcseréje 
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Felhasználási adatok 

~ 100 felhasználó 

~ 1 500 műszaki objektum 

~ 25 000 preventív karbantartási feladat évente 

~ 2 000 korrektív karbantartási feladat évente 
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Referenciák 

Human Bioplazma Kft. 

Knorr-Bremse Vasúti Jármû  

Rendszerek Hungária Kft.. 

Linamar Hungary Zrt. 
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Köszönöm a figyelmet! 
 


