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Agenda

• Vad är en inspektion?

• Definiera formulär

• Utförande

• Analysera resultat

• Uppföljningsåtgärder

• Röststyrda inspektioner – Erez Bilgory

• Framtiden?
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Vad är en inspektion?

• Visuellt eller på annat sätt kontrollera och 
dokumentera att inspektionsobjektet uppfyller 
förväntningar på skick, funktion och krav.

• Kontroll med avsikt att undersöka och dokumentera 
att inspektionsobjektet uppfyller och följer ställda lagar  
och bestämmelser.

• Inspektionen utförs oftast av en person som är särskilt 
lämpad och har passande utbildning och erfarenhet.

• Exempel på alternativa benämningar kan vara:
• Besiktning
• Kontroll
• Granskning
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Vem utför en inspektion?
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Processen
Definiera formuläret
Vilka frågor ska besvaras?
• Mätaravläsningar, 

bedömningar
Vad ska inspekteras?
• Inventarie, placering
Hur ofta ska det göras?
Krävs en arbetsorder?

Utvärdera resultaten
Analysera resultaten
Jämför med tidigare 
resultat
Gav inspektionen 
förväntat utfall?

Utföra inspektionen
Registrera resultaten
Ska andra inspektioner i 
samma område utföras?

Åtgärda ev fel
Krävs uppföljningsåtgärder?
• Avhjälpande underhåll
• Renovering
• Byte
• Ytterligare inspektion

Planera

Utföra

Agera

Analysera
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Två nya arbetscenter

• Rollbaserade

• UX-ramverk



Hantera inspektionsformulär
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Hantera inspektionsformulär
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Hantera inspektionsformulär
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Hantera inspektionsformulär - summering

• Möjlighet att definiera elektroniska formulär:
• Skapa grupper, flera typer av frågor och svar, såsom mätaravläsningar, bilagor, 

tidsstämplar, vallistor med alternativ eller fritextsvar
• Varje formulär, grupp och fråga kan innehålla instruktioner för att hjälpa inspektören att 

rapportera in resultaten
• Revisionshantering
• Inställningar för att aktivera röststyrda inspektioner samt uppföljningsåtgärder

• Nytt gränssnitt, koppling i befintliga applikationer i Maximo
• Inspektioner kan planeras via Arbetsinstruktioner och Ronder
• FU-mallar kan sättas upp för återkommande inspektioner av placeringar och inventarier
• Stöds av industrilösningar och klonade/anpassade applikationer



11

Associera inspektionsformulär

• Inspektionsformulär kan rekommenderas till inventarier och placeringar 
recommended to Assets and Locations
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Ej schemalagd inspektion
• Kan skapas för en eller flera inventarier eller placeringar
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Visa arbetsdetaljer
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Planera inspektioner - Arbetsinstruktioner

• Det går att knyta inspektionsformulär till arbetsinstruktionen och till varje 
uppgift i arbetsinstruktionen
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Planera inspektioner - Ronder

• Varje rondstopp kan ha ett inspektionsformulär eller en arbetsinstruktion med 
ett inspektionsformulär
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Arbetsorderbevakning

• Arbetsorder, underliggande arbetsorder, uppgifter och var inventarie/placering 
i bilden nedan kan ha ett knutet inspektionsformulär

• Det går att använda menyvalet till vänster för att rapportera alla inspektioner 
och menyvalet (Gå till) till höger för en enskild inspektion
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Planera en inspektion - summering

• Inspektionsformulär kan kopplas till specifik inventarie/placering, för att 
underlätta för den som ska utföra en icke planerad inspektion

• Detta kan göras för en enskild inventarie via arbetscentret Genomför en inspektion, eller 
förberedas för en grupp inventarier i applikationen Inventarier – utan koppling till en AO

• Inspektionsformulär kan knytas till en arbetsinstruktion och en rond. Dessa kan 
sedan knytas till ett förebyggande underhåll.

• Ny flik för Inspektionsresultat i dialogrutan Visa arbetsdetaljer

• Möjlighet att mata in resultatet från inspektion direkt i 
Arbetsorderbevakningen, om man inte arbetar mobilt



Genomföra en inspektion
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Genomföra en inspektion
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Genomföra en inspektion
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Genomföra en inspektion - summering

• Resultatet av inspektionen kan rapporteras från valfri mobil eller stationär hårdvara 
förutsatt att denna är ansluten till Maximo via nätverk

• Möjligt att utföra en röststyrd inspektion med Watson-tjänster

• Status för inspektionen, väntar, pågår och klar, hanteras automatiskt

• Enkel och intuitiv navigering för att rapportera och visualisera individuella eller flera 
inspektionsresultat

• Sök och utvärdera individuella genomförda inspektionsresultat

• Nytt användargränssnitt, integrerat med befintliga applikationer i Maximo
• Inspektionsresultat kan associeras till inventarier, placeringar, arbetsorder och uppgifter
• En utförd inspektion kan ha åtgärder som skapa en arbetsorder via ett automatiseringsskript
• Inspektionsresultat är tillgängliga i applikationerna för inventarier och placeringar
• Finns länkar i applikationerna till applikationen för att genomföra en inspektion i Arbetscenter



Resultatet
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Affärsanalys i Arbetscenter

• En ny datauppsättning 
skapas för att 
exportera och 
analysera resultat

• Med denna skapar 
man frågor med data.  
Inspektionsformulär, 
inventarie, placering,  
etc … och exporterar 
resultatet till Excel 
eller Watson Analytics
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Åtgärder



Follow Up 
Actions

are …

Automation 
Scripts 

• Use Object and Attribute launch points

• Supported OOB and run on the MBO 
level

Non User Interactive:

• Use Integration Launch Point

• Require to be assigned as a valid script 
action in the Object Structure

• Also support sig options to define 
privileges 

• Supported OOB and require the 
user/MIF to request it and execute

User Interactive

Find script examples at our Asset Management Wiki … https://ibm.co/2INhy0N

https://ibm.co/2INhy0N
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Voice Inspection – Erez Bilgory



What are WE considering in future (subject to change)

• #1 = Offline support

• #2 = Cascade questions, Q&A approach … Add dependency between responses and actions on new questions

• #3 = Multiple selection response type

• #4 = Present additional information required during the inspection execution

• Previous results

• Asset / Location Data and specifications

• Work history

• #5 = Scoring and formula calculation for the inspection results

• Location Awareness Support 

• Advanced frequency criteria for inspections (shifts)

• Integration to IBM Watson Visual Recognition for automated Image analysis

• Better result analysis tools (trends, timeline)

• Extend Inspection processes to other Maximo modules 

• Inventory receiving (PoC published in Maximo Asset Management Wiki)

• Industry solutions 

Help us prioritizing it. Survey is available at: https://goo.gl/g1mQgp

https://goo.gl/g1mQgp
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F.A.Q. – Frequently Asked Questions

• Can these applications be modified using Application Designer?

• No, work centers are leveraging pure HTML5, CSS, Java script and Google 

Polymer, fully integrated to Maximo using OSLC. They can be changed by 

someone who have skills on these areas and will be considered a 

customization. 

• Additional Maximo framework capabilities are planned for future releases, 

including UI configuration, support to work flow interactions, etc... 

• You can find additional information on the components used by login in Maximo 

and replacing the “maximo” of your URL with /maximo-x/info.html
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F.A.Q. – Frequently Asked Questions

• What about the Anywhere Inspection app?

• The Anywhere inspection application was designed early and relies on Work 

order, meter readings and classifications with enhanced usability compared to 

the work execution application to collect basic inspection results, storing those 

as work order specifications. 

• For future there are plans to have disconnected support for Conduct an 

Inspection app in order to support the new inspection forms and results in an 

offline mode using new technologies and native device capabilities  
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F.A.Q. – Frequently Asked Questions

• What are the Maximo Framework Capabilities supported with Inspection apps?

• Fully Supported:

• Integration Framework, to send/receive data with other systems

• Escalations

• Automation Scripts with object, attribute and Integration / Action launch points

• Database configuration

• Not Supported:

• Work flow designer and Actions

• Application Designer and Conditional UI

• Reports (launch report from these apps, other apps can launch reports using 

Inspection objects and data)
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F.A.Q. – Frequently Asked Questions

• Inspection objects and attributes are available in Maximo?

• Yes, objects and attributes for Inspection Forms and Inspection Results are 

stored as regular Maximo objects in Maximo database

• Other applications can exposed this data using dbconfig and relationships 

• DBConfig can be used to add and increase attribute length as well as to improve 

indexing and performance
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F.A.Q. – Frequently Asked Questions

• Is Inspections a separate Install? Does it require a separate license?

• Install? No, work centers have a separate deployment but it’s part of the same

Maximo Installer. It contains:

• Extension, which is the Integration Layer to Maximo Framework

• UI, which is a new deployment to the Application Server

• The Maximo Installer should handle these automatically

• Extra License? No, these are all part of the Base Maximo and doesn’t require 

additional licenses


