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1. Indledning
Dette notat beskriver indholdet af rapporten ”Beholdningsoversigt” i Modul 7.1 ”Administration
af materiel”. Rapporten udskriver hele materielbeholdningen.
Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

2. Revisioner
Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:
Revision / Init
Dato
A / HB
2004-04-02
B / KIR
2004-08-10
C / FNJ
2004-08-31

Beskrivelse af revision
Første udgave som udkast til kommentering i Driftsgruppen.
Revideret udgave med layout svarende til layout og opbygning af
rapporter i modul 2.1 og 3.1.
Overleveret til CIBER.
Formel godkendelse hos Driftsgruppen ikke indhentet.

3. Vejledning
Specifikation af rapport på de følgende sider.

Dok.: DANBROp_Rapport_Modul-71_Beholdningsoversigt_C.doc

Revision C, 2004-08-31

Modulnavn (det modul hvor rapporten er defineret)
”DANBRO+ / Vejdirektoratet”

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Indhold af: ”Side 2”
Denne rapport kaldes ikke med parametre udover de generelle
Der skal kunne sorteres efter følgende felter:
- Kategori
- Underkategori
- Opbevaringssted
- Ansvarlig
- Inventarnummer
”Rapporten udskrives for følgende elementer:”
- Kategori
- Opbevaringssted
- Følger den generelle skabelon.

Header
Følger den generelle skabelon.

Footer
Følger den generelle skabelon.

Udskriftformat
Følger den generelle skabelon.

Sidetal
Følger den generelle skabelon.

Indhold af: ”Side 3”
Følger den generelle skabelon

Dato ”kl.” Tid

”Side” Sidetal
Side 2

af 4

Modulnavn (det modul hvor rapporten er defineret)
”DANBRO+ / Vejdirektoratet”

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Indhold af rapport
Specifikation:
Rapporten udskriver en tabel med det registrerede materiel.
Rapporten er i landscape-format.
Der er én række pr. registrering. Hver registrering (række) kan have flere felter i samme kolonne.
Dvs. i en ”celle” er der eks. ”Specifikation” og ”Leverandør” adskilt af vandret stiplet linie.
Dette er gjort for at øge kolonne-bredden i den enkelte celler.
Hver række farves henholdsvis grå / hvid for bedre at kunne differentiere rækkerne.
Header til tabellen skal gentages på hver side.
Tabellen indeholder følgende kolonner: (de vandrette streger adskiller data i kolonner).
”Kategori”
”Underkategori”
”Inventarnummer”
”Opbevaringssted”
”Materielansvarlig”

<Kategori> (ikke dokument-kategori !)
<Underkategori>
<Inventarnummer>
<Opbevaringssted>
<Ansvarlig for materiellet> angives via:
<Fornavn> <Efternavn> ”–” <Initialer> ”,” <Ansættelsessted>” (1)
”Betegnelse”
<Betegnelse>
”Fabrikat”
<Fabrikat>
”Type”
<Type>
”Serienummer”
<Serienummer>
”Kapacitet”
<Kapacitet>
”Leverandør”
<Leverandør> angives via:
<Fornavn> <Efternavn> ”–” <Initialer> ”,” <Ansættelsessted>” (1)
”Årgang”
<Årgang>
”Pris”
<Pris>
”Antal”
<Antal af denne materieltype >
”Betjeningsvejledning”
<Betjeningsvejledning> angives via:
<Filnavn> ”-” <Titel/overskrift >” (2)
”Vedligeholdsforskrifter”
<Vedligeholdsforskrifter> angives via:
<Filnavn> ”-” <Titel/overskrift >” (2)
”Kalibreringsrutiner”
<Kalibreringsrutiner> angives via:
<Filnavn> ”-” <Titel/overskrift >” (2)
Note (1) Alle felter er fra modul 2.3. Ved udskrift af <Ansættelsessted> for en person udskrives
kun <Navn> for Ansættelsessted.
Note (2) Begge felter er fra kravspecifikationen krav 4.62
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Modulnavn (det modul hvor rapporten er defineret)
”DANBRO+ / Vejdirektoratet”

Rapportnavn

< Bygværksidentifikation > – < Bygværksbetegnelse >

Eksempel:
Kategori

Opbevaringssted

Betegnelse

Type

Kapacitet

Årgang

Betjeningsvejledning

Underkategori

Materielansvarlig

Fabrikat

Serienummer

Leverandør

Pris

Vedligeholdsforskrift

Antal

Kalibreringsrutiner

1989

DANBROp-Testcase-

Inventarnummer
Afmærkningsmateriel

Limfjordstunnelen,

Markeringskegler

1 m kegler m. blink

-

sdr. portalbygn.

GEN-71_Markeringskegler.pdf
Afmærkning af vejarbejde/Markeringskegler

Markeringskegler

Strøm Hansen

Nord-skilt

-

Nord-skilt

3000

DANBROp-TestcaseGEN-71_Blink.pdf
Vedligeholdelse af blink

01.02-F4701
Køretøj

Limfjordstunnelen,

25

-

Liftvogn

udskifteligt lad

-

1995

-

Ford Transit

-

Ford Aalborg

300000

DANBROp-Testcase-

sdr. portalbygn.
Lift

-

GEN-71_Servicebog.doc
Servicebog
07.08-L3001
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Strøm Hansen

1

-
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