
Få god blick över dina komponenter

- med Zynergy Grid Device Management

Med EGs komponentregister kan du koppla komponenter till en 
anläggning i CST samt hantera och montera komponenter av olika slag 
på varandra. 

Du som användare sätter själv gränsen för vilka komponenter som ska 
registreras och hanteras i registret. 

Varför ett komponentregister?
Komponentregistret underlättar arbetet för dig på flera olika sätt. 
Genom att registrera och koppla de olika komponenterna och 
komponenttyperna ges en överblick när servicearbete behöver göras, 
som till exempel byte, reparationer eller allmän hantering. 

Du får också en överblick över vilka komponenter som är installerade 
på vilka anläggningar, samt en översikt om vad som finns i lager.

Egna villkor
Du kan anpassa registret utifrån ert företags önskemål genom att själv 
välja hur komponenterna ska relatera till varandra. Du kan sen enkelt få 
ut detaljerad och sorterad information ur registret. En komponent kan 
till exempel vara ett modem eller en strömtransformator.

Underlättar vid revision
När du registrerar komponenttypen i registret finns också flera 
alternativ att välja som ger ett bra underlag och förberedelse inför en 
kommande revision. 
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Komponentregistret från EG underlättar 
på många sätt:

• Du väljer själv vilka komponenter 
som ska registreras.

• Du får en överblick för vad som 
finns i lager.

• Översikt för vilka komponenter som 
är installerade på vilka anläggningar.

• Ger god förberedelse inför revision.
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Med vårt komponentregister kan
du:

• Välja om det ska krävas revision 
på komponenten.

• Koppla ihop komponenter.

• Skapa flera komponenter på en 
gång.

• Se status på din komponent.

Beskrivning av komponenter och komponenttyper
Ett komponentregister innehåller komponenter och komponenttyper. 
En komponenttyp kan liknas vid en mall och ett regelverk för hur 
komponenterna ska skapas och användas.  

Revision och registrering
Du lägger upp komponenttyper där du definierar vilka fält som ska 
finnas med och om andra komponenttyper ska ingå. Du kan också 
bestämma hur eller om komponenter ska revideras eller inte, samt hur 
länge en komponent får finnas uppsatt. 

Om du valt att komponenten ska revideras blir den automatiskt 
markerad för revision. Du kan också definiera vilka uppgifter som ska 
sparas vid revision.

Du kan registrera vilken typ av komponent som finns i lager eller hos en 
anläggning. Du bestämmer själv vilka komponenter som ska registreras. 

Fler funktioner i komponentregistret
Det går att koppla ihop olika komponenter precis som du vill. Du kan 
också söka fram de komponenter som du har och se den viktigaste 
informationen om en enskild komponent på en översiktsbild i registret.

Det går också att skapa flera komponenter på en gång i registret, och 
även importera komponenter via fil. Det underlättar då du inte behöver 
knappa in dessa manuellt, komponent för komponent. 
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frida.grahn@eg.se
+46 731 467 701.

EG är ett skandinaviskt programvaruföretag med fler än 1 000 medarbetare. Företagets arbete 
utgår från 15 kunskapscenter i Skandinavien och Polen. Vi utvecklar, levererar och servar vår 
egen programvara till fler än 9 500 kunder inom den privata och offentliga sektorn. Läs mer på 
eg.se. 
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