BRUGERREJSEN - EKSEMPEL
NUVÆRENDE LØSNING
Papir/Print
Manual

BRUGSKONTEKST
Maskinrum, skal
bruges ved
oplæring,
reparation og
servicetjek

SUPPORT

BRUGEREN
Maksinmester

✎

Erfaren
maskinmester
Sikkerheds rep,
Leverandører/
fabrikanter

✎

Opbevaring
(mappe),
manuel
opdatering +
træning i brug

FØR

START

MÅL

SLUT

EFTER

Fejlmelding
eller planlagt
servicetjek

Den rette
manual findes
frem til at
støtte udførelse
af rep,/tjek

Udføre
(korrekt)
reparation og
servicetjek!

Validering af
korrekt
udførelse

Maskinen virker
optimalt og fejl
er rettet /
forhindret

Maskinmester
har brug for
specifik viden
om maksinen
for at kunne
udføre rep/tjek

Maskinmesteren
følger manualen
trin for trin
indtil opgaven
er løst

Maskinmesteren
skal køre en
række test af
maskinen for at
sikre at fejlen
er rettet

Maskinmesteren
ved, at fejlen er
rettet når alle
test er betsået
uden fejlmelding

BRUGERREJSEN - EKSEMPEL
NUVÆRENDE LØSNING
Papir/Print
Manual

FØR

Fejlmelding
eller planlagt
servicetjek

Maskinmester
har brug for
specifik viden
om maksinen
for at kunne
udføre rep/tjek

BRUGSKONTEKST
Maskinrum, skal
bruges ved
oplæring,
reparation og
servicetjek

START
Det kan være
tidskrævende at finde
rette manual, samt
Den rette svært hvis system
manual findes ikke er holdt manuelt,
frem til at manualen kan også
være forældet eller
støtte udførelse
svær at læse

af rep,/tjek

Erfaren
maskinmester
Sikkerheds rep,
Leverandører/
fabrikanter

Maksinmester

MÅL

SLUT

Udføre
(korrekt)
reparation og
servicetjek!

Validering af
korrekt
udførelse

Det kan være besværligt
for maskinmesteren både
at følge manualen (læse)
Maskinmesteren
samtidig med at udføre
følger manualen
handling ved siden af, ofte
vil ekstra tid gå ved at
trin for trin
dobbelttjekke information
indtil opgaven
inden handling udføres

er løst

SUPPORT

BRUGEREN

Maskinmesteren
skal køre en
række test af
maskinen for at
sikre at fejlen
er rettet

Test an være
tidskrævende
og meget tung
dokumentation

Opbevaring
Opbevaring af printversion
(mappe),
kræver et fast system ift
orden
og opdatering +
manuel
Manglende viden/indsigt
opdatering
+
fra fabrikanten når manual
træning
kun er gengivet
i brug på tryk.

EFTER

Test validering efter
papir-checklist kan
mangle ”feedback”

Maskinmesteren
ved, at fejlen er
rettet når alle
test er bestået
uden fejlmelding

Maskinen virker
optimalt og fejl
er rettet /
forhindret

BRUGERREJSEN - EKSEMPEL
KONCEPTIDÉ
Digital manual
vist gennem
MR-briller

BRUGSKONTEKST

SUPPORT

BRUGEREN

Maskinrum, skal
bruges ved
oplæring,
reparation og
servicetjek

Erfaren
maskinmester
Sikkerheds rep,
Leverandører/
fabrikanter

Maksinmester

FØR

START

MÅL

SLUT

Fejlmelding
eller planlagt
servicetjek

Manual kan
findes gennem
genkendelse af
kode på maskine

Udføre
(korrekt)
reparation og
servicetjek!

Validering af
korrekt
udførelse

Maskinmester
har brug for
specifik viden
om maksinen
for at kunne
udføre rep/tjek

Maskinmesteren
følger manualen
trin for trin
indtil opgaven
er løst

Maskinmesteren
skal køre en
række test af
maskinen for at
sikre at fejlen
er rettet

MR-briller, ny manual
hentes fra database,
opdateres digital +
information/instrukser
kan ændres on.site

EFTER

✓
✓
✓

Maskinmesteren
ved, at fejlen er
rettet når alle
test er bestået
uden fejlmelding

Maskinen virker
optimalt og fejl
er rettet /
forhindret

