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I servicemodulet er det muligt at oprette checklister, der benyttes ved 

sikkerhedseftersyn på maskiner. 

Checklisten kan bestå af en række punkter, der skal kontrolleres, i 

forbindelse med et lovpligtigt sikkerhedseftersyn på en maskine. 

Checklisten tilføjes/udfyldes på serviceordren. 

Opsætning 

Checklisteskabeloner opsættes under Programopsætning – Generelt – 

Service – Checklisteskabelon eller via menuen Service – Opsætning – 

Generelt - Checklisteskabelon. 

 

Kode: Her indtastes navnet på checklisten f.eks. M1 for minilæssere. 

(Ved F5 vises en oversigt over oprettede checklisteskabeloner) 

Beskrivelse: Beskrivelsen, der indtastes i dette felt, benyttes som 

overskrift på checklisteudskriften. 

På linjeniveau indtastes de punkter, som et sikkerhedseftersyn består af. 

I ovenstående eksempel kan man se, at checklisten starter med en 

overskriftslinje. Og overskriftslinjen ønskes udskrevet med fed skrift. 

Linjetype: Angiver om punktet er en Overskrift eller et Checkpunkt  

Linjetypen ’checkpunkt’ benyttes til de punkter, der skal 

efterses/kontrolleres i forbindelse med et sikkerhedseftersyn på en given 

maskine.  

Ønskes der blanke linjer på checklisten, så oprettes ”blanke” /tomme 

linjer, hvor linjetypen er Overskrift. 
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Der kan slettes checklistelinjer/checklisteskabeloner med F4 på 

henholdsvis linjeniveau/på generelt fanen. 

 Serviceordre(kvik) 

På serviceordre(Kvik) tilknyttes den ønskede checkliste. 

 

Checklisten tilføjes via knappen Ordre – Checkliste (Alt O + C+ C) 

Den ønskede checklisteskabelon vælges fra oversigten.  

 

Efter at der er valgt en checkliste kan status på de enkelte punkter 

ajourføres.  
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Alle punkter fra checklisteskabelonen ”fødes” som udgangspunkt med 

status: OK  

Status kan ændres til: ’Repareret’ eller ’Ikke udført’. 

(Der kan ikke tilføjes/slettes checkpunkter/overskifter, dette kan 

udelukkende gøres på den enkelte checklisteskabelon)  

Fanen status: 

 

Her kan der indtastes kontroldato, ressourcekode, bemærkning og 

angivelse af om maskinen er forsvarlig at anvende. Disse oplysninger 

udskrives på checklisten.  

Benyt F4 hvis checklisten ønskes slettet fra serviceordren.  

Checklisten udskrives via knappen Udskriv (Alt + D)  

Det er muligt at tilføje en checkliste til en serviceordre uden tilknyttet 

maskinnummer. Der skal blot være udfyldt en maskingruppe eller en 

beskrivelse på maskinlinjen. 
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Serviceordre(Alm.) 

 

På Serviceordre(Alm.) kan der tilknyttes flere checklister, en for hver 

maskinlinje, der findes på ordren. 

 

Checklisten tilføjes via knappen Linje – Checkliste (Alt L + C) 

Herefter udfyldes checklisten som på serviceordre(Kvik), se ovenstående 

beskrivelse.  

Er der tale om en serviceordre til ’flere ejere’ oprettes checklisten på 

bilaget til den primære ejer. 

Det er ikke muligt at benytte checklister på kreditnota. 

Når en serviceordre med tilknyttet checkliste er faktureret, kan man se 

checklisten fra den bogførte servicefaktura.  

Knappen Faktura – Maskinlinje – Linje – Checkliste: 

 



Checklister      
 

 

10.4.13 5 

 

Herfra kan checklisten udskrives, men det er ikke muligt at redigere i 

checklisten, da den er bogført. 

Maskinkort 

Fra maskinkortet kan man se en oversigt over bogførte checklister på den 

aktuelle maskine. 

 

Knappen Maskine – Checklister (Alt M + C) 
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Fra knappen Checkliste kan den bogførte checkliste vises og udskrives. 

Checklisteudskrift 

 

Til udskrift af checkliste benyttes to rapporter. 

Ikke bogført checkliste rapportnummer: 6039090 

Bogført checkliste rapportnummer: 6039091 

Eksempel på checkliste udskrift: 

 

 

 


