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____________________________________________________________________ 

The purpose of this thesis was to create a Finnish guide for the upcoming Sertica 

computer program that would be utilized in SAMKs maritime unit for teaching 

purposes, and also to familiarize some of the faculty members with the program. The 

deployment meant creating an inclusive guide of the program to be used with the 

demo version in the school’s computer labs. 

 

The English version of Sertica, created by a Danish company Logimatic, was first 

translated to Finnish which was then used for creating a smaller quick guide for 

operating the program. The guide also consists of other materials received from a 

training session held in September 2013 by a representative of Logimatic. 

 

As a final result, a comprehensive guide of the program was created. 
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1 JOHDANTO 

STX Finland Oy:n Rauman telakalla 2012 valmistunut Namibialainen erikoisalus RV 

Mirabilis loi pohjan Sertican käyttöönottoon Satakunnan ammattikorkeakoulun 

(SAMK) Merenkulun yksikköön. Namibian Kalastus- ja Merentutkimusministeriön 

tilaaman aluksen suunnittelussa paneuduttiin erityisesti aluksen tekniikkaan ja 

huollettavuuteen. (STX Finland Oy, Rauman telakka 2013) 

 

RV Mirabiliksella käytössä on Logimatic:n luoma konehuoneen huoltojärjestelmä 

Sertica -tietokoneohjelma. Tämä ohjelma on perehdytetty aluksen miehistölle 

yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun Merenkulun yksikön kanssa. 

Yhteistyön ohella Sertican demoversio saatiin opetuskäyttöön Merenkulun 

yksikköön. 

 

Opetuskäyttöä varten Serticaan luotiin suomenkielinen käyttöopas Logimatic:n 

oppaan perusteella, sekä lyhyempi opas oppilaita varten. Oppaiden tarkoituksena on 

selventää ohjelman demoversion toimintojen käyttöä, sekä selkeyttää ohjelman 

käyttöä työelämässä. 

2 SERTICAN TIE MERENKULUN YKSIKKÖÖN 

2.1 Yhteistyö 

Satakunnan ammattikorkeakoulun avustamana koulutettiin RV Mirabiliksen 

miehistö, sekä aluksen seilatessa kohti Namibiaa osa Merenkulun yksikön opettajista 

oli aluksella varmistamassa aluksen toiminnot ja miehistön osaamisen. 

 

Yhteistyö ei loppunut vuoteen 2012, vaan jatkuu taukoamatta. Syyskuussa 2013 

Logimatic:n edustaja saapui Merenkulun yksikköön syventämään Sertica -ohjelman 

käyttöä, sekä RV Mirabiliksen miehistölle, että itselleni. 
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Kolme päivää kestäneen opetuksen pohjalta luotiin pikaopas Sertican käyttöä varten. 

Pikaopas ei tarjoa kokemattomille apua, mutta on kokeneemmille käyttäjille hyvänä 

apuvälineenä Sertican käytössä. 

 

Yhteistyö on suunnitteilla jatkua namibialaisten kanssa tiiviimmissä merkeissä 

kesällä 2014. Merenkulun yksikön henkilökunnasta muutaman työntekijän on 

tarkoitus lähteä Namibiaan luomaan yhdessä ministeriön kanssa uusi 

opetussuunnitelma noudattaen kansainvälisiä merenkulun säädöksiä, sekä 

jatkokouluttamaan RV Mirabiliksen miehistöä. 

2.2 Sertican suomennettu käyttöopas 

Sertican käyttöopas on laaja kokonaisuus ohjelman käytöstä ja siihen tulisi paneutua 

huolella ennen ohjelman käyttöä. Oppaassa oleva teksti on pyritty tekemään niin, että 

lukijan on helppo ymmärtää toiminnot, varsinkin jos tietokoneen käyttö on vierasta. 

Oppaassa olevat termit ovat suomennettuja ja suurimmassa osassa sanan jäljessä on 

englanninkielinen versio. Tämä helpottaa käyttäjää ymmärtämään tekemisiään, sillä 

ohjelma on englanninkielinen, jolloin kielen kanssa voi tulla ongelmia. 

 

Opas pyrkii helpottamaan ohjelman käytettävyyttä. Kun ohjelman toimintoja voidaan 

sujuvasti käyttää haluttuun tarkoitukseen, ohjelman käyttökelpoisuus paranee ja 

muodostuu se hyödylliseksi. Sertica on luotu helpottamaan ja parantamaan 

teollisuuden ja merenkulun teknisten järjestelmien huoltoa ja hallintaa, sekä luomaan 

turvallisen työympäristön työtehtävien oikeanlaisen suorituksen kannalta. Opas 

auttaa käyttäjää tuntemaan ohjelman käytön mieluisaksi, jolloin Sertican tarkoitus ei 

häviä ongelmallisen käytön takia. 

 

Suomennettu käyttäjäopas luvuissa 3-10. (Sertica-Guide,pdf) 
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3 ESITTELY 

3.1 Yritys 

Logimatic on kansainvälinen IT:n ja tekniikan yritys, joka on erikoistunut 

teollisuuden ja merenkulun tietokoneohjelmistojen ratkaisuihin ja 

konsulttipalveluihin. Pääkonttori sijaitsee Aalborgissa Tanskassa. 

 

Logimatic on alun perin tarjonnut konsultointia telakoille, varustamoille ja 

merenkulun viranomaisille. Vuosien saatossa toimiala on kehittynyt ja nykyään se 

sisältää sekä teollisuuden ja kaupan toimialan, että julkisen toimialan. 

 

3.2 Sertica 

Sertica on uuden sukupolven huolto-ohjelma, edellinen versio on ollut markkinoilla 

jo viidentoista vuoden ajan. Sertica on seuraava askel paranneltuun huolto- ja 

hankintaohjelmaan, tarjoten laajan kattavuuden mille tahansa modernille 

teollisuudelle tai laitokselle. 

 

Sertica on alun perin suunniteltu meriteollisuudelle, mutta se on kehittynyt 

joustavaksi ratkaisuksi kattaen huollon kaikille mekaanisille tai sähköisille 

laitoksille, luoden huolto- ja laitteistonhallintajärjestelmän. Teollisuudessa, jossa 

painoarvona on äkillisten korjauksien/seisakkien vähentäminen ja toimenpiteiden 

selkeytys Sertica on ratkaisu. 

 

Sertica käsittää mm. seuraavat keskeisimmät huollon ja hankinnan alueet: 

 Yleistiedot (toimittajat, tilit, käyttäjät/oikeudet, hallinto, jne.) 

 Komponentit 

 Huolto (työ, työhistoria, resurssit, työmääritelmät/ohjeet, jne.) 

 Käytönvalvonta (mittaukset, hälytykset, jne.) 

 Varaosat (varasto, valvonta, jne.) 

 Tilaukset (ostojen valvonta, hyväksyntä, vastaanotot, jne.) 
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 Dokumentointi (kuvat, manuaalit, sertifikaatit, videokuvat, valokuvat, 

piirustukset, jne.) 

 

Sertica on erikoistunut erityisesti parantamaan käyttäjän käyttökokemusta, 

huomioimaan asettelua ja käyttäjän kokemusta.  Merenkulun ehtojen mukaan monia 

muutoksia on tehty niin, että ohjelma noudattaa nykyaikaisia standardeja. 

 

Asiakkaat, jotka vaativat erityistä tietoa ja toimivuutta Logimatic tarjoaa 

asiantuntemusta ja työvoimaa muokatakseen Sertican juuri tarpeiden mukaiseksi. 

Ohjelma on jatkuvasti kehittyvä ja monet käyttäjien erityiset muutokset ovat 

lopultakin liitetty Serticaan muidenkin käyttäjien hyödyksi. 

4 SERTICA 

4.1 Asettelu – käyttö yleisesti 

Serticassa kaikki keskeiset näytöt ovat rakennettu saman standardin mukaisesti: 

1. Tulos/ Esikatselu-ikkuna (Result/Overview). 

Kaikki dokumentit/tiedostot, jotka vastaavat haun tuloksia löytyvät täältä. 

Voidaan tarkastella eri tuloksia nuolilla ylös ja alas, jos tuloksia on monia. 

 

2. Yksityiskohdat-ikkuna (Detail). 

Valitun tiedoston (Tulos/Esitkatselu - ikkuna) yksityiskohtaiset tiedot näytetään 

tässä ikkunassa. Yksityiskohta-ikkuna vaihtelee valitun tiedoston mukaisesti. 

 

3. Lähde-ikkuna (Reference). 

Valitun tiedoston lähteet ja muu olennainen tieto näytetään tässä ikkunassa. Tämä 

tieto voidaan mm. liittää dokumentteihin, osoitetietoihin jne. Jos ruudulla on 

korostettuja lähdetietoja, on helppo huomata onko niihin liitetty muita tietoja. 
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Kuva 1. Yleisikkunat. 

 

Tällä hetkellä yleiset toiminnot ikkunalle saadaan työkalupalkin (toolbar) kautta. 

Tämä toiminto toimii myös kaikissa muissa Sertican ikkunoissa. Työkalupalkin 

toimintoihin päästään käsiksi joko klikkaamalla työkalu-merkkiä tai 

näppäinyhdistelmällä: ALT +key. Yhdistelmät oikoteiden ja näppäimien (keys) 

välillä löytyvät painamalla ALT -näppäintä. 

  

 Kuva 2. Työkalupalkki ja toiminnot. 

 

Yksityiskohtaisempi valikko löytyy Sertica tunnuksen takaa vasemmasta 

yläkulmasta: 
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 Kuva 3. Sertica -päävalikko. 

 

Tässä valikossa kaikki perustoiminnot ovat löydettävissä,  myös jokaisen  

merkin/tunnuksen määritelmät ja mahdolliset oikotiet. Voidaan myös nähdä 

tunnuksen määritelmän  työkalupalkilla ja valikossa asettamalla hiiren 

(kursorin) tunnuksen päälle. 

 

Valikon kautta käyttäjä pääsee pääasetuksiin ja käyttäjäasetuksiin. Yleensä vain 

hallinnolla on oikeus pääasetuksiin, mutta muut käyttäjät voivat muokata omia 

henkilökohtaisia asetuksiaan. 

 

Henkilökohtaisissa asetuksissa on esim. seuraavat vaihtoehdot: 

 Käyttökieli ja asettelu, sekä mitkä velhot (wizard) näkyvät. 

 Pääsy tilin asetuksiin ja oikeus vaihtaa salasanaa. 

 

Pääasetuksissa on esim. seuraavat vaihtoehdot: 

 Kontrolloi pakollisia kenttiä (esim. työn palaute) 

 Keskeisten hankintojen asetukset (valuutta, sarjanumerot ja  

pakolliset kentät) 

 Käyttääkö komponenteissa eri tasoja 

 Miten hoitaa varaosa-varastoa (FIFO tai nykyinen valuutta) 

 Asetukset dokumenttien poluille 

 Mittaelimien asetukset 

 Miten poistaa mahdollisia virheitä järjestelmässä 
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 Laivaston hallinnon kommunikoinnin asetukset 

4.1.1 Vahvistaminen/ info-teksti (Validation/help) 

Kaikkiin mahdollisiin kohtiin joihin tietoja voi lisätä, Sertica varoittaa jos annettu 

tieto ei ole paikkaansa pitävä tai kenttää ei voida jättää tyhjäksi. Nämä varoitukset 

ovat merkitty pienellä huutomerkillä: . Asettamalla hiiren huutomerkin päälle 

pieni aputeksti ilmaantuu kertomaan mitä pitää tehdä. 

  

 Kuva 4. Huutomerkki ja aputeksti. 

4.1.2 Toimintovalikko (Function menu) 

Serticassa toimintojen ominaisuudet on sijoitettu Toimintovalikkoon. Vain saatavissa 

olevat valitun ruudun toiminnot esitetään Toimintovalikossa. Kun ruutua vaihdetaan, 

vaihtuu myös Toimintovalikko näyttäen toiminnot uudelle ruudulle. Valikko voidaan 

lukita tuplaklikkaamalla ”Toimintoa” (”Funktion”). 
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Kuva 5. Toiminto (Funktion). 

 

Yksittäiset toiminnot ovat liitetty esikatselussa olevaan tiedostoon ja vain valitun 

tiedoston toiminnot ovat käytettävissä. Käyttökiellossa olevat toiminnot, johtuen 

kontekstista tai rajoitetuista käyttöoikeuksista, ovat harmaina. 

4.1.3 Historiatila (History mode) 

Sertica tallentaa kaikki tiedostoille tehdyt muutokset. Kaikissa ruuduissa on 

mahdollisuus päästä näihin tiedostoihin ja nähdä aiemmat tiedot. Historiatietoihin 

pääsee ”History”- tunnuksen kautta työkalupalkissa:   Historiatilassa tietoja ei voi 

enää muuttaa; tila on ainoastaan vanhojen tietojen tarkistamiseen. 

  

 Kuva 6. Historiatila. 
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4.1.4 Haku (Search) 

Yksi tärkeimmistä perustoiminnoista huolto-ohjelmassa on hakutoiminto. Kyky 

löytää nopeasti ja helposti vaadittavia tietoja on välttämätön päivittäisessä 

työskentelyssä huolto-ohjelman parissa. 

 

Serticassa on useita vaihtoehtoja haun suorittamiseen: 

1. Pikahaku (Quick search) – Tämä hakutoiminto löytyy työkalupalkista. 

’Pikahaku’ yrittää hakusanan/kriteerin perusteella löytää kaikki mahdolliset 

hakua vastaavat tiedot. Alapuolella olevassa esimerkissä hakusanana on 

käytetty ’pumppua’ ja  painamalla ”Enter” ohjelma suorittaa haun. 

Tulos/Esikatseluikkuna päivittyy näyttämään vain haun tulosta vastaavat 

tiedostot. 

 

Huomioi, että hakusanan pitää sisältää vähintään kaksi kirjainta, ohjelma 

hakee tiedostoja,  jotka alkavat kyseisillä kirjaimilla. Esim. jos hakusanana on 

’supply’ (syöttö), ohjelma antaa tulokseksi vain ne tiedot jossa sana alkaa 

’Supply’, kuten ’Air Supply’, mutta ei ’airsupply’. 

 

 

Kuva 7. Pikahaku. 

 

2. Haku (Search) – Haun ikonin (kiikarit) löytää työkalupalkista. Antaa 

käyttäjän suorittaa haun tarkemmilla hakusanoilla ja kriteereillä. 

Hakutoiminto hakee vain määrätyillä hakutiedoilla antaen hallitumman 

tuloksen kuin pikahaku. 
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 Kuva 8. Haku. 

 

Hakuikkuna aukeaa omaan ikkunaansa. Tässä ikkunassa kaikki potentiaaliset 

hakusarakkeet ovat näkyvillä klikkaammalla edistynyttä/kehittynyttä hakua: 

Advanced search. Haun tulokset näkyvät Tulos/esikatseluikkunassa. 

  

 Kuva 9. Advanced search. 

 

3. Hakusuodattimet (Search Filters) – Normaalin haun lisäksi edistyneempi 

käyttäjä voi käyttää hakusuodattimia. Jokaisessa sarakkeessa 
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Tulos/Esikatseluikkunassa on hakusuodattimen ikoni . Klikkaamalla 

suodatin-merkkiä Tulos/Esikatseluikkunassa suodattaa se sarakkeen 

kontekstin mukaan. Suodattaminen tapahtuu valitsemalla listalta saatavia 

konteksteja tai luomalla mukautettuja suodattimia. 

 

 

 Kuva 10. Hakusuodatin. 

Joitain valittuja vaihtoehtoja mukautetun suodattimen luomiseen: 

  

 Kuva 11. Mukautettu suodatin. 

4.1.5 Mukauttaminen 

Serticassa on mahdollista mukauttaa ikkunoiden asettelua vastaamaan 

käyttäjän vaatimuksia. Mukauttamiset ovat tallennettu istuntojen lomassa ja 

sallivat tehokkaan kanssakäynnin Sertican kanssa. 
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Serticassa voi luoda oman Suosikit -valikon (Favorites). Suosikit -valikosta 

löytää yleisimmin käytetyt ikkunat. Suosikkeihin lisäys tapahtuu joko: 

 Raahaamalla päävalikon osia Suosikit -sarakkeeseen, tai, 

 klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta päävalikosta halutun tiedoston 

kohdalla ja valitsemalla ”Lisää suosikkeihin” (Add to favorites). 

  

 Kuva 12. Suosikkeihin lisääminen. 

 

Serticassa on monia eri tapoja muokata ikkunoiden näkymää. 

Esikatseluikkunaan voidaan lisätä tai poistaa tiedostoja/kansioita 

kenttävalitsimella (Field Chooser) tai ryhmitellä tietyt kansiot, esim. 

osoitekirjan jakaminen maiden perusteella. 
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Kuva 13. Kenttävalitsin. 

4.2 Selain (Browser) 

Sertican ydin, kuten muissakin huolto-ohjelmissa, on datarakenne. Ilman oikein 

toteutettua datarakennetta, se saattaa olla ennemminkin taakka kuin hyödyllinen. 

Serticassa päädatarakenne on muodostettu huollettujen komponenttien ympärille. 

 

On tärkeää pitää datan rakenne mahdollisimman yksinkertaisena kuin mahdollista. 

Yksinkertaisesti luodaan järkevä rakenne yhdistettynä tasaiseen rakenteeseen. 

Ymmärrettävä käytettäessä numero- ja nimikaavioita, tämä on erittäin tärkeää kun 

yritykset asettavat painoarvon numerointiin, kuten määrittääkseen toiminnon tai 

sijainnin varaosille. 

 

Useita standardeja rakenteeseen on jo olemassa, jotka voidaan liittää Serticaan, esim. 

KKS -numerointi (useimmin käytetään CHP -laitoksissa) ja SFI -numerointi 

(meriteollisuus). Sertica ei sisällä näitä järjestelmiä, mutta Logimatic myy nämä 

rakenteet suoraan asiakkaalle. 

 

Serticassa on mahdollista määrittää rakenne, numerointi, nimeäminen. Sertica toimii 

”puurakenteella”, joka mahdollistaa tasoerottelun huoltokohteisiin. Kohteita voidaan 
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jakaa, mutta suositellaan pitämään rakenne mahdollisimman kapeana selkeyttääkseen 

näkymää. 

 

 

 Kuva 14. SFI - rakenne. 

 

Yläpuolella oleva kuva perustuu SFI -rakenteeseen, johon käyttäjä on tehnyt 

tarpeitaan vastaavia muokkauksia pitäen silti näkymän selkeänä ja järjestelmällisenä. 

Komponentteihin liitetyt tiedot kuten huoltotyöt, varaosat, dokumentointi jne. 

ilmaantuvat selaimeen. Liitettyjä tiedostoja ja itse komponentteja voidaan käyttää 

oikoteinä yksityiskohtaisempiin tietoihin. Kaksoisklikkaamalla kohdetta 

asiaankuuluva ikkuna aukeaa valitun tiedoston kanssa. 

 

Selain- ikkuna voi olla myös vuorovaikutuksessa rakenteen kanssa. Kohteen oikeilla 

hiiren klikkauksella aukeaa kohteen valikko. Tämä mahdollistaa mm. dokumentin 

avaamisen tai tulostamisen. 
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 Kuva 15. Selaimen lisätoiminnot. 

 

Edistyneiden toimintojen käyttö on rajoitettu riippuen yksittäisten käyttäjien 

asetuksista. Selain- ikkunassa nämä toiminnot sisältävät mahdollisuuksia ohjelman 

hallinnon kopioida rakenteen osia tai lisätä ja poistaa kokonaisia komponentteja. 

 

Tarvittavilla käyttäjäoikeuksilla selain- ikkuna voidaan liittää myös ostoihin. 

Tilaukset voidaan tehdä yksittäisille varaosille ja varaosakokonaisuuksille. Sertican 

ostojärjestelmää käsitellään luvussa 2.7. 

4.3 Huoltotyöt (Maintenance jobs) 

Serticassa osat, joille huoltotyö on tehty, tunnetaan komponentteina. Ainutlaatuinen 

yhdistelmä komponenttien ja huollon välillä kutsutaan työksi (Job). Ohjelma erottaa 

tehdyn ja tekemässä olevan työn; suoritettu huoltotyö on työhistoriassa (Job History) 

ja työlle voidaan liittää useita työhistorioita riippuen suoritettujen töiden määrästä. 

 

Jokaiseen komponenttiin voidaan liittää useita töitä. Jokainen työ käsitellään 

yksilöllisesti ja työllä on omat liitetyt työhistoriat. Tällä tavoin voidaan luoda 

elinkaari jokaiselle huolletulle komponentille. 
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 Kuva 16. Työ-ikkuna (Job screen). 

 

Serticassa vaaditut tiedot ovat usein valinnaisia. Kuitenkin mitä enemmän tietoa on 

saatavilla, sitä paremmin ohjelma löytää vaadittavan dokumentin ja ohjelmasta on 

enemmän hyötyä. Työssä (Job) lisätietojen määrä voidaan liittää esim.: 

 Lähteet (työvoima, työn tyyppi ja arvioitu työaika) 

 Varaosat/Erikoistyökalut 

 Toimenpiteet 

 Dokumentointi (kuvat, piirustukset, taulut jne.) 

 

Tietojen lisäämiseen on myös mahdollista kirjoittaa muistio työnkuvauksesta: 

  

 Kuva 17. Työnkuvaus. 
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Työn erottaminen työnkuvauksesta on myös mahdollista luokitella työ erikseen (Job 

Group). Työryhmä (Job Group) on valinnainen, mutta voi olla hyödyksi työn 

ryhmittelyssä. Työryhmän luominen mahdollistaa vaadittujen tietojen määrittämisen 

työn rekisteröinnissä suoritetuksi käyttäen automaattista toimintoa. Kertaluonteiset 

työt, esim. huoltotyöt, voidaan merkata suoritetuksi rekisteröimättä varaosia ja/tai 

resursseja. 

 

 

 Kuva 18. Esimerkkejä työryhmistä. 

 

Työryhmään lisäämisen lisäksi voidaan liittää myös seuraavia tietoja: 

 Toimittaja (supplier) – Jos työn suorittaa tietty kolmas osapuoli, esim. 

ulkopuolinen huoltoyhtiö, tämä voidaan liittää suoraan työhön. 

 Vastaaja – Jos työn suorittajalla ei ole vaadittavia käyttäjäoikeuksia työn 

hyväksymiseen, toinen henkilö, esim. osaston johtaja, joka työn voi hyväksyä 

voidaan nimetä tehtävään. Näin voidaan etsiä ja järjestää vastuuhenkilöt. 

 Tärkeys – Työlle voidaan määrittää sen tärkeys. Näin voidaan etsiä ja 

järjestää prioriteetteja. 
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4.3.1 Työn taajuus – laskurit (Triggers) 

Työn tekemisen ajankohdan määrittelyyn Sertica käyttää laskureita. Työn suoritus 

vaikuttaa työn taajuuteen tai aikaväliin. Erilaiset laskuriyhdistelmät määrittävät 

milloin työ suoritetaan. 

 

Serticassa on seuraavanlaisia laskureita: 

 Kertaluonteinen (Run once) – Annettu aikaraja (pvm) milloin työ pitää olla 

suoritettu. Useita kertaluonteisia laskureita hallitaan kronologisesti yksi 

kerrallaan.  

  

 Kuva 19. Kertaluonteinen laskuri. 

 

 Kalenteri (Calendar) – Toistuva päivämäärä tai aikaväli jolloin työ pitää olla 

suoritettu. Toistuva päivä voidaan perustaa oikeaan elämään: joka 

viikonpäivä, joka toisen viikon maanantai, ensimmäinen torstai joka kolmas 

kuukausi, ensimmäinen keskiviikko huhtikuussa jne., tai päivämäärään kuten, 

1. tammikuuta joka vuosi, 2.pv joka kolmas kuukausi jne.  

  

 Kuva 20. Kalenterilaskuri. 

 

Kalenterilaskuri voidaan myös määrittää tiettyyn aikaväliin jolloin työ 

tehdään. Tämä kierto ilmoitetaan päivinä ja voidaan määrittää vakituiseksi tai 
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juoksevaksi. Vakituinen: työ ajastetaan esim. joka viides päivä riippumatta 

onko työ suoritettu. Juokseva: työ ajastetaan esim. joka viides päivä työn 

suorittamisen jälkeen, 

Jokaisessa kalenterilaskimessa uusiutuvaan päivään tai aikaväliin voidaan 

asettaa aloittamis- tai lopettamispäivä, toistumisrajat (Range of recurrence). 

 Ajastin (Counter) - Serticassa jokaiseen komponenttiin voidaan lisätä ajastin. 

Ajastin voi laskea mitä vain käyttötunneista operaatioiden määrään. Ajastin 

esim. ajoittaa työn jokaisen 500 käyttötunnin jälkeen. 

  

 Kuva 21. Ajastinlaskuri. 

 

Ajastimen toistuvuus määritetään ajastin arvolla (Next run) jolloin ajastin 

aktivoituu. Tuolloin ajastin toimii jokaisen taajuusarvon mukaan kunnes (jos 

annettu) lopetuspäivä saavutetaan. 

 Mittaus (measurement) – Samantapainen kuin ajastin, erityyppisiä 

mittalaitteita voidaan käyttää komponenttien valvontaan. Mittauslaskuri 

toimii mittaustuloksien perusteella ja esim. aikatauluttaa työn kun koneen 

värinä nousee liian korkealle.   

   

 Kuva 22. Mittauslaskuri. 
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 Mittauslaskuri aktivoituminen perustuu joko vakituiseen mittaamiseen tai 

muutoksiin mittauksissa. Muutos mittauksissa perustuu prosentuaaliseen 

muutokseen normaalista arvosta. Kuten kalenterilaskurissakin, mittauksiin on 

mahdollista asettaa aikarajat määrittäen aloitus- ja lopetuspäivät. 

 

Useita laskureita ja laskurityyppejä voidaan yhdistellä samaan työhön. Työhön, 

joka esim. tarvitsee suorittaa neljänä erillisenä päivänä, voidaan liittää neljä 

erillistä kertaluonteista laskuria. Työhön, joka suoritetaan joka 

kymmenentuhannen operaation jälkeen tai joka toinen kuukausi, voidaan luoda 

yhdistetty ajastin- ja kalenterilaskuri. 

 

Yhdistettyjä laskureita voidaan käyttää myös jonkin työn ”jäädyttämiseen” 

tietyksi ajaksi. Aloitus- ja lopetuspäivän valitsemisen mahdollisuus – aikarajat – 

sallii laskureiden toiminnan horrostilassa tai ilman. 

 

Työhön liitetyt laskurit ovat aktiivisia ja voidaan tarvittaessa muuttaa. Esim. voi 

käydä ilmi, että kattilan pesu voidaan suorittaa joka viides viikko joka kolmannen 

viikon sijaan vaikuttamatta kattilan kuntoon ja toimintaan. Kaikkien töiden ja 

niiden laskurien tarkistaminen säännöllisin väliajoin on suositeltavaa ja taajuutta 

muutettava jos on tarvetta. Tämä tulisi tehdä välttääkseen liiallista tai liian 

vähäistä huoltoa. 

4.3.2  Lähdeviitteet - Työ 

Useita eri tietoja voidaan liittää työhön. Jokainen tiedonosa on liitetty 

lähdeviitteeksi työlle ja on olennainen linkki toiselle osalle Serticassa. Seuraavat 

lähdeviitteet voidaan lisätä työhön: 

 Resurssit – Henkilö tai henkilöt, jotka työn suorittavat. Työvoima voi olla 

yksittäinen käyttäjä Serticassa, määritetty käyttäjäryhmä (esim. sepät, 

sähkömiehet jne.) tai ennalta määritetty ulkopuolinen yritys. Resurssin 

liittäminen työhön helpottaa myös työn aikataulun määrittämisen ja 
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kustannukset juuri tietyn henkilön käyttämiseen työhön. 

  

 Kuva 23. Resurssit. 

 

 Varaosat – Varaosat, työkalut ja erilaiset osat, jotka ovat välttämättömiä työn 

suorittamiseen. Osien liittäminen työhön helpottaa vaadittavien varaosien 

määrän hahmottamista. 

   

  Kuva 24. Varaosat. 

 

 Työohjeet – Yksityiskohtaiset työohjeet työn suorittamiseen. Työohjeiden 

liittäminen mahdollistaa tärkeämpien ohjeiden antamista kuin työnkuvaus 

(Job text). Työohje voi myös olla ote manuaalista tai linkki manuaaliin.  

  

 Kuva 25. Työohjeet. 

 

 Dokumentit – Ulkoiset dokumentit, kuten manuaalit, PDF- ja WORD -

tiedostot, piirustukset, kaaviot, taulukot, animaatiot jne., jotka katsotaan 

välttämättömiksi työn suorittamiseen. Työhön voidaan liittää useita eri 

dokumentteja ja työn suorituksen aikana on mahdollista valita tulostettavat 

tiedostot.  
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 Kuva 26. Dokumentit. 

4.3.3 Tehtävä/työlista (Job list) 

Työlista on useimmille käyttäjille tärkein ikkuna päivittäisessä työskentelyssä 

Sertican kanssa. Työlista-ikkuna antaa yleiskuvan kaikista töistä, tekemisen 

ajankohdasta, myöhästymisistä tai aktivoitumisesta tiettynä ajankohtana, sekä 

sallii välttämättömimmän vuorovaikutuksen näihin töihin. Hakua voidaan 

käyttää selkeyttääkseen näkyvillä olevia töitä, määrittäen työn aikarajalla, 

komponenteilla, resursseilla tai alueilla. 

 

Työlista näyttää välittömästi jokaisen työn statuksen käyttäen siinä 

värikoodeja. Värit vastaavat: 

 Vihreä – Aktivoitu työ 

 Punainen – Myöhästynyt työ 

 Musta – Tuleva työ 
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 Kuva 27. Tehtävä/työlista. 

 

Jokaiseen työhön lista tarjoaa oleelliset tiedot työn suorittamiseen. Nämä 

tiedot sisältävät mm. : 

 Työn kuvaus (Job text) – Lyhyt kuvaus mitä työ sisältää. 

 Arvioitu työaika ja kustannus – Yleiskatsaus kuinka kauan työn 

suorittamiseen kuluu ja kuinka paljon työ tulee kustantamaan. 

 Laskuri – Lyhyt kuvaus mikä laukaisi työn. 

 Varaosat – Lista varaosista ja työkaluista joita tarvitaan työn 

suorittamiseen, osien saatavuus, sekä määrä. 

 Työohjeet – Lista tiedoista, jotka määrittelee työn toteuttamiseen 

liittyvät toimenpiteet. 

 



30 

Useimmat käyttäjät ovat kosketuksissa Serticaan juuri työlistan kautta. Tässä 

ikkunassa kaikki oleelliset työt näkyvät ja se on myös sama lista josta työt 

voidaan aktivoida ja raportoida suoritetuiksi. 

Tyypillinen jokapäiväinen tapahtumasarja voisi olla: 

1. Käyttäjä kirjautuu Serticaan omilla käyttäjätunnuksillaan ja 

salasanoillaan. Järjestelmä käynnistyy ja näkyviin tulee automaattisesti 

työlista-ikkuna. 

2. Käyttäjä näkee työlistan, johon hänellä on vaadittavat resurssit. Tästä 

listasta käyttäjä valitsee työn, jonka haluaa aloittaa. HUOM: Useita töitä 

voi valita painamalla Shift tai Ctrl. 

3. Käyttäjä menee Toimintavalikkoon (Function menu) ja aktivoi työn/työt.  

 

 

Kuva 28. Työlista. 

 

4. Aktivoidessaan työn käyttäjältä kysytään haluaako hän tehtävänannon 

tulostettuna. Vastattaessa kyllä tehtävänanto kaikille aktivoiduille töille 

tulostetaan.  
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Kuva 29. Tehtävänannon tulostus. 

 

5. Kaikilla työmääräyksillä on samanlainen ulkoasu, mutta saatavilla olevien 

tietojen määrä rajoittaa minkä osan määräyksestä tulostetaan. Esikatselu 

on integroitu Serticaan sallien käyttäjän näkemään ennakkoon 

työmääräyksen tulostuksen. On myös mahdollista tulostaa työmääräys 

heti.  

 

Kuva 30. Tyypillinen työmääräys. 
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Työmääräyksen lisäksi myös ulkoiset dokumentit, manuaalit, piirustukset 

jne. voidaan tulostaa tai avata jos katsotaan tarpeelliseksi. 

 

6. Työlistassa aktivoitu työ vaihtuu nyt väriltään vihreäksi näyttääkseen työn 

olevan käynnissä. Sertica muistaa milloin työ on aktivoitu ja aktivoijan. 

Näin toiset käyttäjät ja esimiehet näkevät työn olevan käynnissä. 

4.4 Työhistoria (Job History) 

Kun työ on saatu suoritettua, tarvitsee käyttäjän ilmoittaa siitä järjestelmälle. 

Työhistoria pitää luoda, jotta Sertica on tietoinen mitkä työt pitää uudelleen 

aikatauluttaa. Työhistorian pystyy luomaan eri tavoin, jotka riippuvat yhtiön 

politiikasta jolla data on rekisteröity. 

 

Tiedostojen määrä, työhistoriaa luodessa, riippuu myös yhtiön politiikasta. Sertica 

sallii järjestelmän hallinnon asettaa korkeitakin vaatimuksia työhistoriaa luodessa, 

esim. valitsemaan mitkä tiedot ovat pakollisia. Pakollisten tietojen asetukset löytyvät 

valikkonäytöstä ja niitä säädetään yksityisistä käyttäjäoikeuksista. 

  

 Kuva 31. Työhistoria. 
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Työhistorian luominen: 

 Työn saattaminen loppuun käyttäen ”Velhoa” (Job History Wizard) 

 

Kuva 32. Velho (Wizard). 

 

Useimmiten käytetty tapa suorittaa työ loppuun on käyttää integroituja 

apuohjelmia – velhoja (Wizards). Työhistoriavelho on kohta kohdalta -opas, 

joka vie käyttäjän kaikkien vaiheiden läpi mitä työn saattaminen loppuun 

vaatii. Velhoon pääsee klikkaamalla ”Päivitä työhistoria”-nappia (Update Job 

History) työlistan  toimintovalikosta. 

 

Huom: Jos työtä ei ole edes aktivoitu voidaan ”Luo työhistoria”-kuvaketta 

(Create Job History) käyttää avatakseen työhistoria velhon. Tätä kautta luotu 

työhistoria automaattisesti myös aktivoi työn. 

 

Työhistoria velhosta kerrotaan tarkemmin luvussa 2.9. 

 

 Suoritetaan manuaalisesti loppuun 

Velhon käyttäminen ei ole pakollista ja kokeneemmat käyttäjät voivat myös 

luoda työhistorian manuaalisesti. Kun velho on kytketty pois, ”Päivitä 

työhistoria” ja ”Luo työhistoria”-kuvakkeet vievät käyttäjän suoraan 

työhistoriaan avaamatta velhoa.  
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 Kuva 33. Työhistoria. 

 

Työhistoria-ikkunassa kaikki tarvittavat tiedot pystytään lisäämään 

manuaalisesti. Työhistoriassa olevat kentät määrittävät todelliset resurssit ja 

varaosien kulutuksen työn suorituksen aikana. Nämä tiedot voidaan laittaa 

manuaalisesti tai arvioida, jotta työ saadaan lisättyä työhistoriaan. 

 

Huom: Työhistoria luodaan silloin kun työ aktivoidaan. Työhistoriassa 

statuksena on ”avoin” (open) kun työ on vielä käynnissä ja työtä voidaan 

päivittää. Työn suorittamiseksi loppuun saakka työhistoria pitää 

”viimeistellä” (Finalized). Työhistoria, jonka statuksena on ”Valmis” 

(Final), ei voi enää muuttaa, paitsi lisäämällä (ei poistamalla tai 

muokkaamalla) dokumentteja ja kommentteja. 

 

 Suoritetaan automaattisesti loppuun 

 

 Kuva 34. Automaattinen viimeistely. 
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Kertaluonteisille töille, esim. pikahuolto, on suotavampaa merkitä työ 

tehdyksi ilman resurssien ja varaosien kulutuksen ilmoittamista. Tämän 

tyyppisille töille Sertica tarjoaa mahdollisuuden automaattiseen työn 

tallentamiseen. ”Viimeistele työ (auto)” (Finalize Job History (auto))- tai 

”Luo työhistoria (auto)” (Create Job History (auto))-kuvakkeiden kautta 

toimintovalikossa työn saatetaan loppuun automaattisesti, riippuen onko työ 

aktivoituna. 

 

Automaattisen tallennuksen suorittamiseen työn tarvitsee kuulua johonkin 

työryhmään (Job Group), joka sallii automaattisen tallennuksen. Jos työ ei 

kuulu sopivaan työryhmään käyttäjää varoitetaan eikä sallita suorittavan  

automaattista tallennusta. 

 

Kuva 35. Varoitus automaattisen tallennuksen hylkäämisestä. 

 

Huom: Automaattitallennuksen käyttö on liitetty samoihin vaatimuksiin, joita 

ohjelman hallinto on asettanut työhistoriaan. Esim. hallinto vaatii tiettyjä 

merkintöjä työhistoriaan, vaatii myös automaattitallennus samat merkinnät. 

 

Kun työhistoria on luotu, Serticassa on useita paikkoja joiden kautta 

historiatietoihin pääsee käsiksi. Useimmin käytetyt ovat: 
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 Selain (Browser) 

Selain-valikko antaa yleiskuvan datatiedostojen rakenteesta, yhdyskäytävistä 

tietojen välillä ja laajentamalla tiedostoja yhteydet työn (Job) ja työhistorian 

(Job History) välillä. 

 

Kuva 36. Selaimen haku. 

 

”Näytä selain”-kuvaketta (Show In Browser) työlistan toimintovalikossa 

voidaan käyttää pääsynä selaimeen ja tiedostojen ”laajentamiseen” ja 

selailuun. 

  

 Kuva 37. Tiedostojen laajennus. 

 

Selain-ikkunassa kaikki työhistoriat valitusta tiedostosta ovat näkyvillä. 

Jokainen historiatieto tulee näkyville kaksoisklikkaamalla sitä. 

 

Selain antaa myös yleisnäkymän jokaisen historiatiedon statuksesta. Status 

ilmoittaa onko työ käynnissä (open) vai valmis (final). ”Avoin” työ tarkoittaa 

työn olevan käynnissä, mutta ei vielä valmistunut, jolloin historiatietoja voi 
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vielä muokata. Vain  yksi ”avoin” työhistoriastatus voi olla jokaiselle työlle, 

ei esim. kahta avointa. 

 

 Komponentin tai työn kautta 

Johtuen datan rakenteesta, jokainen komponentti tietää mitkä työt siihen on 

liitetty ja mitkä työhistoriatiedot se omaa. Tätä yhteyttä voi käyttää 

löytääkseen historiatiedot komponentin tai työn kautta. 

 

 

 Kuva 38. Työhistorian näyttö komponentin kautta. 

 

Toiminto valitaan painamalla ”Näytä työhistoria” (Show Job History)-

kuvaketta toimintovalikosta, joko komponentti- tai työ-ikkunasta. 

Painalluksen jälkeen työhistoria aukeaa näyttäen kaikki aikaisemmat ja 

nykyiset työhistoriatiedot töihin joihin komponentti on valittu tai  itse työlle. 



38 

  

 Kuva 39. Työhistoria-ikkuna. 

Työhistoriassa on mahdollista lisätä resursseja, varaosia ja dokumentteja kun 

suunnittelee työtä. Erona on kuitenkin, että työvoiman, varaosien jne. määrät 

ovat arvioituja. Työhistoriassa nämä arvot/tiedot ovat todellisia 

kulutusmääriä. 

 

 

 Kuva 40. Työn suunnittelu. 

 

Todellinen kulutus voidaan lisätä manuaalisesti tai arvioida kulutus työstä ja 

siirtää tiedot työhistoriaan. Arvioitujen tietojen siirto tapahtuu painamalla 

”Siirrä arvioitu työ” (Transfer Job Estimates)-painiketta toimintovalikosta 

työhistoria -ikkunassa. Siirron jälkeen on mahdollista muuttaa kulutuksen 

arvot vastaamaan todellisia arvoja. 
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 Kuva 41. Kulutuksen lisääminen. 

 

Jos arvioitu kulutus ei vastaa todellisia arvoja, voidaan ne korjata vastaamaan 

todellisia arvoja ja edistää parempaa suunnittelua. Arvioitujen kulutuksien 

korjaaminen tapahtuu joko manuaalisesti tai siirtämällä todelliset arvot 

viimeisimmästä työhistoriasta takaisin työhön. Työn päivittäminen 

vastaamaan viimeisimpiä arvoja tapahtuu painamalla ”Siirrä kulutus työhön” 

(Transfer Consumption to Job)-kuvaketta toimintovalikossa työhistoria-

ikkunassa, 

 

Jotkut Sertican käyttäjistä lisäävät ulkopuolisia tiedostoja työhistoriaan 

lisätäkseen aputietoja työn toteutukseen. Tiedostot voivat olla esim. 

valokuvia työtä ennen, työn  aikana ja jälkeen. 

4.5 Dokumentointi 

Pelkistetty versio dokumentointijärjestelmästä on integroitu Serticaan. Tämä 

järjestelmä tarjoaa säilytyspaikan ulkoisille dokumenteille kuin myös helpon 

ja intuitiivisen keinon päästä säilytyspaikkaan liittämään dokumentteja. 

 

Dokumentointijärjestelmässä keskusmuisti ulkoisille dokumenteille löytyy 

sivu- ja asematallennuksille (Fleet Management module). Tällä tavoin 

käyttäjällä on varma toimintamalli, eikä käyttäjän tarvitse huolehtia poluista, 

nettiyhteyksistä, kansioista jne. 

 

Ohjelmassa on keskusasema, jolle Sertica tallentaa tiedostot. Ohjelman 

hallinto voi muuttaa näitä polkuja. Nämä polut ovat ohjelman ”sisäinen 

varasto tiedostoillesi”. Kaikkien käyttäjien tulisi käyttää Serticaa tiedostojen 

löytämiseen, luomiseen ja päivittämiseen. 
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Kuva 42. Asetuksista löytyvä dokumenttien polku. 

 

Dokumenteille ei ole rajoja. Kuitenkin tietokoneen  tarvitsee tukea lisäämien 

dokumenttien ohjelmia, kuten PDF-ohjelma tarvitsee asentaa PDF-

tiedostoille, samoin Excel-ohjelma. 

Esikatselu ohjelman kaikille ulkoisille dokumenteille löytyy dokumentti-

ikkunasta (Document screen). 
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 Kuva 43. Dokumentti-ikkuna. 

 

Dokumentti-ikkunassa on mahdollista jakaa dokumentit erilaisiin ryhmiin. 

Käyttäjä määrittää ja luo dokumenttiryhmät. 
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 Kuva 44. Esimerkki ryhmän luomisesta. 

 

Luomalla dokumenttiryhmiä, helpottaa se niiden hakua. Dokumenttien ei 

tarvitse välttämättä olla kansioita tai tiedostaja, ne voivat myös olla esim. 

linkki komponentin toimittajan nettisivulle. 

4.6 Varaosat 

Sertica sisältää muokatun moduulin varaosien käsittelylle ja hallinnalle. 

Moduuli on myös tärkeä tilauksien ja tarjouksien kannalta. 

 

Ennen varaosan rekisteröintiä olisi hyvä luoda: 

 Varaosaryhmät – esim. mekaaniset, sähkö, luokan vaatimat, kriittiset osat jne. 
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 Varasto – samalle varaosalle voi luoda useita eri konkreettisia 

varastointipaikkoja 

 Mittayksiköt – esim. litrat, metrit, tonnit, gallonat jne.  

 

Jos varaosalla on yksi tai useampi varasto, Sertica tarjoaa mahdollisuuden hallita 

saatavilla olevia varastoja. Kun varaosa on liitetty työhön varastossa olevat osat 

mukautetaan automaattisesti vastaamaan oikeaa määrää. Esim. kun työ on suoritettu 

loppuun varastossa oleva määrä laskee vastaamaan kulutettua määrää ja näkyy 

varaston historiassa. 

  

 Kuva 45. Varastohistoria. 

 

On myös mahdollista säätää varaston nykyinen tilanne manuaalisesti. Se tapahtuu 

toimintovalikon kautta: 

  

 Kuva 46. Manuaalinen inventointi. 

 

Uusi ikkuna aukeaa, johon voi merkitä määrän, hinnan ja merkintöjä. 

  

 Kuva 47. Manuaalinen säätö. 
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Säädetty määrä ilmaantuu varastohistoriaan ja määrä muutetaan oikeaksi: 

  

 Kuva 48. Päivitetty varastohistoria. 

 

Varastojen käytössä on myös mahdollista luokitella min. ja max. määrät eri 

varastoille. Jos nykyinen varaosamäärä tipahtaa alle sallitun arvon siitä ilmoitetaan. 

  

 Kuva 49. Varaosa alle sallitun määrän. 

 

Varaosille on mahdollista merkitä tietoja useilla eri tavoilla. Tietojen määrä auttaa 

käyttäjää valitsemaan oikean varaosan. 

 

Tekninen kuvaus on Serticassa mahdollinen: 
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 Kuva 50. Tekninen kuvaus. 

 

Nämä tiedot voivat sisältää liitettyjä dokumentteja. Toimittaja usein antaa nämä 

tiedot. Ensin dokumentit tallennetaan Serticaan, jonka jälkeen ne voidaan liittää 

varaosaan. 

 

 

 

 Kuva 51. Useita tiedostoja ja dokumentteja liitetty samaan varaosaan. 

 

Varaosien ja komponenttien välille voi luoda yhteyden. Näin selain saavuttaa nopean 

esikatselun, mitkä varaosat sopivat annettuun komponenttiin. 
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On mahdollista päästä suoraan liitetyn varaosan dokumentteihin. Tämä tapahtuu 

hiiren oikealla klikkauksella dokumentin kohdalla ja pieni valikko aukeaa: 

  

 Kuva 52. Valikko. 

 

Varaosa- ja varastonkäsittelyyn on mahdollista lisätä PDA -moduuli ja viivakoodit. 

Viivakoodi-moduulia voi käyttää etikettien luomiseen, joko varaosa-ikkunasta tai 

vastaanotettua tilauksen. PDA -moduulia voidaan käyttää tallentamaan varaosien 

käyttöä töissä, varaston määrän säädöissä ja muissa. PDA -moduuli toimii Windows 

Mobile PDA -ohjelmalla viivakoodin lukijan kanssa. Lisätietoja saa ottamalla 

yhteyttä Logimatic:n. 

4.7 Tilaus 

Sertica sisältää ohjelman tilausten luomiseen ja hallintaan. 

4.7.1 Asetukset 

Ennen ensimmäisen tilauksen luomista, tarkista seuraavat: 

4.7.1.1 Valuutta (currency) 

Vähintään oma paikallinen valuutta tulee luoda. Tämä tapahtuu valuutta-ikkunassa: 
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 Kuva 53. Valuutta-ikkuna. 

 

Kuvassa 53 päävaluutta on asetettu euroiksi (vaihtosuhde 100) ja kaksi muutakin 

valuuttaa on luotu. 

 

Jos järjestelmä on yhdistetty ePOS Purchase Order System-ohjelmaan, valuutat on 

automaattisesti asetettu Serticaan ja näitä voidaan muuttaa vain ePOS:ssa. 

4.7.1.2 Valikko 

Valikkoruutu (CTRL+O) 

  

 Kuva 54. Valikko. 

 

Etuliite on valinnallinen, mutta sarjanumero pitää laittaa esim. 00001. 
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4.7.2 Tilauksen luominen 

Avataan tilaus-ikkuna – paina  (new) työkalupalkissa. Uusi tilaus aukeaa ja 

kaikki muokattavissa olevat kentät ovat valkoisina. 

 

Uuden tilauksen lisättyä voidaan aloittaa sijaintien lisäys sijaintitaulukosta – 

tallennus ei ole vielä pakollinen. 

 

Kun tilaus on tallennettu se antaa yksilöllisen tilausnumeron. 

  

 Kuva 55. Tilaus. 

4.7.3 Tilauksen lähettäminen 

Ennen tilauksen lähettämistä pitää olla varma, että kaikki vaadittavat kentät on 

täytetty. 

Kun tilaus on valmis lähetettäväksi toimittajalle, painetaan ”Aseta tilaus” (Place 

Order)-toimintoa toimintolistassa.  

 

Kuva 56. Toimintopalkki. 
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Järjestelmä kysyy vahvistusta (Valikko). Vahvistuksen jälkeen tilauksella on nyt 

statuksena ”Tilattu” ja sitä ei voi muuttaa. 

Nyt tilaus voidaan tulostaa ja lähettää toimittajalle. 

  

 Kuva 57. Tilauksen pohja. 

4.7.4 Tilauksen vastaanottaminen 

Tilauksen vastaanotto voidaan aloittaa heti kun tilaus on tehty. Kaksi toimintoa 

auttaa tilauksen vastaanottamisessa. 

 

 

 Kuva 58. Toimintovalikosta löytyvät vastaanoton kuvakkeet. 

 

”Vastaanota kaikki” (Receive All)-toiminto vastaanottaa kaikki keskeneräiset 

tilaukset. ”Vastaanota” (Receive) –toiminto avaa ikkunan, johon voi laittaa kuinka 

monta tavaraa jokaisesta tilauksesta on saatu. 
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 Kuva 59. Vastaanotetut tilaukset. 

 

Kun ”OK”-nappia on painettu ikkuna sulkeutuu ja tilaus päivittää statuksensa. 

Kun vastaanotetaan varaosa Sertican varaosaluettelosta, se lisätään automaattisesti 

oletusvarastoon tilauksen tietojen kanssa. 

4.7.5 Varaston tavaran luominen 

Kun on luotu tilaus, jossa kaikkia positiot eivät löydy varaosaluettelosta, ne voidaan 

lisätä sinne pitääkseen lukua osista.  

  

 Kuva 60. Varaston tavaran luominen. 
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Tavaran luomiseksi painetaan ”Luo tavara varastoon” (Create as Stock Item) – 

Varaosa joka ei vielä ole luettelossa päivittyy sinne seuraavalla vapaalla olevalla 

varaosanumerolla (Options). 

4.7.6 Tilausvelho (Requisition Wizard) 

Tilausvelho käynnistetään joko tilaus-ikkunasta tai selaimesta. 

  

 Kuva 61. Velhon käynnistäminen. 

 

Kun painetaan ”Aloita tilausvelho” (Start Requisition Wizard) -toimintoa 

tilausikkunan toimintovalikossa seuraava ikkuna aukeaa. 

  

 Kuva 62. Tilausvelho. 

 

Tämä opas opastaa tilauksen tekemisen. 

Kun opas on käyty läpi ilmaantuu alla oleva ikkuna: 
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 Kuva 63. Opastetun tilauksen varmentaminen. 

 

Tässä ikkunassa valitaan tilauksen asettaminen ja tulostetaan se käyttämättä tilaus-

ikkunan toimintoja. 

4.8 Käyttäjäoikeudet 

Serticassa on mahdollista luoda käyttäjäryhmiä. Jokaisella ryhmällä on tietyt 

käyttöoikeudet. Ne voi olla oikeudet luoda, muokata tai poistaa tietoja ikkunoista, 

mutta voi olla myös tiettyjen kohteiden pääsyn hallintaa. 

 

On mahdollista luoda useita ryhmiä omine oikeuksineen. 

 

  

 Kuva 64. Kenttävalitsin. 

 

Yksittäisten järjestelmien oikeudet muokataan esikatseluikkunan kautta: 
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 Kuva 65. Käyttäjäryhmän oikeuksien asettaminen. 

 

Hiiren avulla (oikea klikkaus) on helppo muokata oikeuksia. Tiettyjen oikeuksien 

asettaminen tietyille ikkunoille on mahdollista, esim. tiedosto voidaan päivittää 

uusilla tiedoilla, mutta sitä ei voi poistaa. Ikonit jokaiselle solmulle (Node) 

ilmoittavat onko oikeudet annettu ( ) vai poistettu ( ). Ikoni  muistuttaa, että 

kaikki oikeudet kyseissä osiossa ole samoja. 

 

Huom: Oikeus poistaa on mahdollista myöntää käyttäjille. Tämä oikeus oikeuttaa 

poistamaan asioita/tavaroita tai ne kaikki, jotka opastavat siihen. Tämä oikeus 

pitäisi ainoastaan myöntää kokeneemmalle käyttäjälle ja järjestelmän hallinnolle, 

eikä tämä ole välttämättä jokaisessa Sertican versiossa. 

 

Käyttäjäryhmän jälkeen yksittäiset käyttäjät liitetään ryhmiin. Kentät, jotka on 

merkitty -merkillä, tulee vähintään täyttää. 
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 Kuva 66. Käyttäjien tiedot. 

 

Käyttäjät voidaan nimetä henkilön mukaan, mutta myös ryhmänä kuten, alihankkijat, 

sepät, sähkömiehet jne. 

4.9 Velhot/Oppaat (Wizards/Guides) 

Serticassa on erilaisia aputoimintoja, oppaita ja velhoja, jotka opastavat käyttäjää 

ohjelman käytössä. Seuraavat esimerkit ovat Työ-osiosta, jonka kanssa pääosin 

käyttäjät ovat tekemisissä. 

 

Työlistalla aktiivisina olevien töiden saattaminen loppuun tapahtuu klikkaamalla 

”Päivitä työhistoria” (Update  Job History) –kuvaketta toimintovalikossa. Kuvake 

tunnetaan myös ”Luo Työhistoria” (Create Job History), jos työtä ei ole aktivoitu, 

klikkaamalla kuvaketta työ samalla aktivoituu. 
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 Kuva 67. Työlista. 

 

Valitsemalla kumman tahansa tien työn saattamiseksi loppuun, ohjelmaan liitetty 

velho (Wizard) ilmestyy. 

 

Huom: Jotkin velhot ovat valinnaisia ja jotkut edistyneemmät käyttäjät eivät 

välttämättä käytä tätä toimintoa. Velhon käytöstä voi päättää asetuksista tai 

merkitsemällä ”Älä näytä tätä velhoa enää” (do not show this wizard again) velho-

ikkunassa. 

  

 Kuva 68. Velhon käytöstä poisto. 



56 

Kun velho on ilmaantunut, tarvitsee käyttäjän klikata Seuraava-painiketta (Next), 

kulkeakseen opastettuna työn loppuun saattamisessa: 

  

 Kuva 69. Ensimmäinen ikkuna. 

 

Työn saattamisessa loppuun ensimmäiseksi pitää päivämäärä tarkistaa ja kirjoittaa 

työn kulusta merkinnät. Riippuen merkintöjen tärkeydestä varoitus saattaa ilmaantua 

ja ”Seuraava”-painike olla harmaana ilmoittaakseen merkintöjen olevan pakollisia 

ennen jatkamista. Tämän jälkeen käyttäjä painaa ”Seuraava”-painiketta: 

  

 Kuva 70. Toinen ikkuna. 

 

Riippuen yhtiön määräyksistä komponentti saatetaan liittää tiedostoon ja tähän 

komponenttiin liitetyt työhistoriat liitetään tähän tiedostoon. Tässä osiossa käyttäjällä 

on mahdollisuus liittää työhistoria toiseen tiedostoon, jos on tarpeellista. 

 

Samalla tavoin, yhtiö saattaa vaatia komponentin kunnon huomiointia. Komponentin 

kunnon määritteleminen kertoo komponentin tilasta ja voi olla esim.: 
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 Kuva 71. Komponentin kunto. 

 

Kun vaaditut tiedot ovat täytetty käyttäjä voi klikata ”Seuraava”-painiketta. 

  

 Kuva 72.  Aiheiden lisääminen. 

 

Työhistoria-velho näyttää vain ne kohdat joita käyttäjä tarvitsee työn loppuun 

saattamiseksi. Jos työ vaatii resurssien, varaosien ja/tai dokumenttien lisäämisen 

käyttäjä valitsee nämä ja velho antaa seuraavat tarpeelliset ikkunat. 

  

 Kuva 73. Varaosat valittuina. 

 

Esimerkiksi varaosat on valittu, seuraavassa vaiheessa liitetään oikeat osat 

työhistoriaan. Huomioi, että vaiheiden määrä (5/6) on muuttunut sisältämään 

varaosien liittämisen. 

 

Varaosa- ja resurssiosiossa voi arvioida työn kulkua ja kulutusta. Ylimääräiset 

varaosat voidaan lisätä listaan. Jos arviointi ei pidäkään yhtä oikean kulutuksen 

kanssa voidaan osat poistaa listalta. Listalla olevat varaosat automaattisesti 

vähennetään varastosta kulutetun määrän mukaisesti. 



58 

  

 Kuva 74. Työn viimeistely. 

 

Viimeinen osio työhistoria-velhossa on päättää viimeisteleekö työn vai pitääkö sen 

avoimena. Pitkäaikaisten töiden ja töihin, joihin monien ihmisten tarvitsee liittää 

varaosia, resursseja ja/tai dokumentteja, työhistoria pidetään avoimena, jotta sitä 

voidaan muuttaa. Työhistorian viimeistely sinetöi työn valmistumisen, eikä 

työhistoriaa voi enää muuttaa. 

 

Velho on nyt valmis; Työ on valmis ja ilmaantuu taas seuraavalla aikajaksolla. 

5 YRITYSTIEDUSTELU 

 

Sertica toimitetaan Business Intelligence -moduulilla (B.I.), apuväline datan 

poimintaan. Se mahdollistaa huoltoon liittyvien ja ostoihin liittyvien tietojen 

yhdistelmiin perustuen yhteen asennukseen. Mutta datan poiminnan voi tehdä useilla 

asennuksilla. 

 

Seuraavat esimerkit perustuvat taloudellisiin tietoihin, jotka jakautuvat toimittajien ja 

yksiköiden (laivojen) kesken. 
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 Kuva 75. Datan jakauma. 

 

Kaikki datan  tiedostot (Data Extraction) perustuvat perusnäkymään: 
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 Kuva 76. Data 

 

On mahdollista luoda oma näkymä ”otsikoista” ja merkitä poimintoja. 

Datan poiminnat voivat olla joko esitetty suoraan Serticalla tai Microsoft Excelillä. 

 

Excelin käytön etuna on, paitsi myöhemmin tapahtuva numeroiden 

prosessointi/suodattaminen, mahdollisuus tietojen näyttäminen graafisesti. 

5.1 Liiketoiminto toimittajien kesken 

Ensimmäinen esimerkki on’ liiketoiminta per toimittaja’ valittujen toimittajien 

joukosta tietyllä aikavälillä: 
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 Taulukko 1. Toimittajat. 

 

Tämä data on näytettynä sarake-taulukkona. 

Tässä ne näkyvät seuraavasti: 

  

 Taulukko 2. Toimittajat. 

 

Ja sama tieto graafisesti esitettynä: 
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 Taulukko 3. Toimittajat, graafinen 

5.2 Top-lista 

Toinen esimerkki on top 10 lista kaikista luoduista tilauksista per laiva 

kuluvasta vuodesta: 

  

 Taulukko 4. Top 10-lista, sarake. 

Samat tiedot graafisesti esitettynä: 
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 Taulukko 5. Top 10-lista, graafinen. 

5.3 Datan poiminta 

Datan poiminnan toimintamenettely on erittäin käyttäjäystävällinen. 

Serticassa toimintosovellukset on sijoitettu tietokannan yläpuolelle, joko 

yksinkertaistaa käyttöä. 

 

Tässä on muutama esimerkki. 

Pääotsikko on valittu. Lyhyt merkintä kuvaa sisältöä: 
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 Kuva 77. Raportin otsikon valinta. 

 

Halutut datan kentät on valittu: 

  

 Kuva 78. Datan valinta. 

 

Kriteereitä tulevaan suodattamiseen voidaan asettaa ennen viimeistä ”vientiä” 

(Export): 
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 Kuva 79. Asetukset. 

 

Tulokset näkyvät, joko Microsoft Excelillä tai suoraan Serticassa: 

 

 

 Kuva 80. Tulokset. 
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5.4 Tulokset 

B.I. -moduulin käyttö auttaa potentiaalisten ongelmien löytämistä. Se voi 

tukea strategisissa päätöstenteoissa. Se pohjimmiltaan auttaa yritystä 

säästämään rahaa. 

6 KÄYTTÄJÄOPAS 

6.1 Johdanto 

Tämä kuvaa tyypillisiä käyttötapauksia/ toimintamalleja huolto-ohjelma Sertican 

kanssa. Kaikkia ikkunoita ei kuvailla käytöstä johtuen niin kuin muita ikkunoita. 

 

Ensimmäistä kertaa kirjautuminen ohjelmaan: 

  

 Kuva 81. Kirjautuminen. 

 

Käyttäjätunnus: LMC 

Salasana: demo 
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Vinkki: 

On suositeltavaa ohjelman hallinnon ensimmäisen sisään kirjautumisen 

yhteydessä/jälkeen luoda uusi hallintotili tai edes vaihtaa salasana hallinnon 

oletustililtä (LMC –tili). 

6.2 Perustoiminnot 

Ohjelmaa voidaan käyttää hiiren ja näppäimistön yhdistelmillä. 

6.2.1 Työkalupalkki/navigointi 

Työkalupalkkia voidaan käyttää hiiren avulla. 

 

 

 Kuva 82. Työkalupalkki. 

 

Sitä voidaan käyttää myös näppäimistön oikotiellä. Aktivointi tapahtuu painamalla 

Alt-näppäintä kerran. 

 

 

 Kuva 83. Työkalupalkin aktivointi Alt-näppäimellä. 

 

Näin oikoteiden numerointi on näkyvillä, niin kuin kuvassa 83. 

 

Oikotienäppäintä käyttäen aktivoituu ikonin takana oleva toiminto. On myös 

vaihtoehtoisia oikoteitä yleisimmillä Windows toiminnoilla. Nämä toiminnot ovat 

tallenna, kopioi, liitä, uusi tiedosto jne. Oikoteiden näppäimet on nähtävillä 

päävalikossa tai oikealla hiiren klikkauksella Sertica -ikonin päällä:  tai 

painamalla ”Alt” ja sitten ”F”-näppäintä. 
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 Kuva 84.  Yleisimmät oikotiet listattuna. 

6.2.2 Uuden tiedoston luonti 

Kaikissa ikkunoissa uuden tiedoston luonti tapahtuu samalla tavalla. Tämä voidaan 

tehdä painamalla –näppäintä tai käyttämällä näppäinyhdistelmää CTRL+N. 

 

Kaikki kentät tyhjenevät uuden datan lisäystä varten  ja jotkut kentät ovat pakollisia 

täyttää. Tämä on tyypillisesti idenfiointinumerot. Alapuolella olevassa esimerkissä 

luodaan uusi komponentti. Hiiren kursori on asetettu Komponentin nro. kenttään, 

joka on pakollinen. Myös aputeksti ilmaantuu, kun hiiri osuu varoitusmerkkiin (

) ja kertoo mitä vaaditaan. 
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 Kuva 85. Komponentin nro ja varoitusteksti. 

6.2.3 Tiedoston poistaminen 

Tiedostot ilman liitteitä ja viitteitä (esim. huoltohistoria, resurssit, työt jne.) voidaan 

poistaa painamalla poista nappia:  tai käyttämällä näppäinyhdistelmää CTRL+D. 

 

Jos tiedostossa on liitteitä ilmaantuu varoitusikkuna ruudulle: 

  

 Kuva 86. Varoitus tiedoston poistamisesta, jossa on liitteitä. 

6.2.4 Tiedoston muokkaaminen 

Tiedostojen muokkaaminen riippuu hyvin paljon käyttäjäoikeuksista. Kaikkien 

käyttäjien ei ole sallittu muokata/vaihtaa tietoja. Tämä voidaan asettaa yksittäisille 

käyttäjille eri ikkunoihin.  
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Hallinnon tili voi muokata kaikkia kenttiä. Yleisesti on kahdenlaisia kenttiä: 

1. Yhdistäviä liite-kenttiä (esim. pääkomponentti (parent component), tili) 

2. Vapaa teksti-kenttiä (esim. valmistus, tyyppinumero., sarjanumero.) 

 

  

 Kuva 87. Kenttätyypit. 

 

Yhdistetyt liite-kentät sisältävät datan vahvistamisen, kun dataa lisätään kenttään 

ohjelma tarkistaa yhteensopivuutta koko ajan. Varoitusmerkit aputekstien kanssa 

ilmaantuvat virheen sattuessa. 

  

 Kuva 88.  Varoitusmerkki teksteineen. 

 

Kuvan 88 esimerkissä teksti ”-xyz” lisättiin, mutta komponenttia tällä numerolla ei 

voitu löytää ohjelmasta. Käyttämällä näppäimistön askelpalautinta (back-space) 

poistamalla 

 kirjainyhdistelmän, ohjelma tiputtaa kentän alapuolelle laatikon antaen näin sopivat 

vaihtoehdot: 
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 Kuva 89. Vaihtoehdot kyseisellä komponentin numerolla. 

 

Jos muutokset tehdään tiedostoon, painetaan tallenna painiketta (CTRL+S). Jos 

käyttäjä ei tallenna ohjelma varoittaa käyttäjää: 

  

 Kuva 90. Varoitus varoitusten tallentamatta jättämisestä. 

 

Myös ruudulla oleva *-merkki ilmoittaa, että tiedostoa ei ole vielä tallennettu: 

 

 

 Kuva 91. *-merkki. 

 

Kun tiedosto on tallennettu merkki katoaa. 

6.2.5 Historia-tilan kytkentä (Toggle History mode) 

Historia-tila on mahdollista kytkeä painamalla -nappia tai käyttämällä 

näppäinyhdistelmää CTRL+H. Tuolloin ikkunassa näkyy kaikki valitun tiedoston 

datan muutokset. Historia-tila voidaan aktivoida kaikissa Sertican ikkunoissa. 
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 Kuva 92. Datan muutokset. 

 

Kuvan 92 punaisessa laatikossa näkyvät kaikki datan lisäykset ja muutokset 

näkyvillä olevan komponentin sarjanumerolla. Tämä varmistaa, että tärkeän datan 

päälle ei kirjoiteta mitään vahingossa. Hallinto voi aina löytää oikean tiedon. 

 

Kun järjestelmä on historia-tilassa muutoksia ei voi tehdä, kaikki kentät ovat lukittu. 

Lähteäkseen/lopettaakseen historia-tilan painetaan näppäintä ja käytetään 

näppäinyhdistelmää. 

6.3 Komponentin luonti 

Yksi Sertican perusosista on komponentti (Asset=voimavara). Tämä on huollon 

työkalu, johon kaikki huoltoa koskevat tiedot liitetään. 
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 Kuva 93. Komponentin liitokset. 

 

Serticassa käyttäjällä on helppo pääsy ohjelman eri osiin, laajalla pääsyllä eri 

tietokantojen välillä. 

6.3.1 Komponentin jäsentely/numetointi 

Kaikki komponentit pitää numeroida oikein noudattaen ennalta suunniteltua 

järjestelmää nostaakseen hallittavuutta ohjelmassa ja helpottaakseen tietyn 

komponentin hakua. Numeroinnille yksi mahdollisuus on hierarkiaan perustuva 

numerointi. 

 

Seuraava esimerkki perustuu 12 merkkiseen lukuun, joka on jaettu 6 eri tasoon: 

 

A B C DDD EEE FFF 

A: Pääjaosto 

B: Ensimmäinen alajaosto 

C: Toinen alajaosto 

DDD: Pääkomponentin numero 

EEE: Osa pääkomponenttia (voidaan jättää pois) 

FFF: Alajaosto pääkomponentin osalle (voidaan jättää pois) 

 

Esimerkiksi: Kuvaus:    Komponentin nro.: 

 Koneikon pääkomponentti   7 
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 Voiteluöljyjärjestelmä    71 

 Voiteluöljyjärjestelmä -propulsio  713 

 Voiteluöljypumppu nro.1   713012 

 Voiteluöljypumpun nro.1 sähkömoottori 713012001 

 Varaosa A (Sähkömoottori)   713012001001 

 

Sertica ei vaadi yhtä tiettyä rakennetta. On käyttäjän valinta miten hän luo 

nimi/numerorakenteen. Numeroita ja kirjaimia voi yhdistellä, esim.: ABC-123.45-

LMC 

 

Vinkki: 

Pääasiassa on suotavaa rakentaa numerointi optimaalinen omille 

komponenteillesi. Kun määrittelee rakennetta tulee huomioida kuinka monta eri 

tasoa tarvitaan. Tasoja tarvitaan riittävästi määritelläkseen kaikki komponentit ja 

siten huoltotyöt. Kuitenkin liian monien tasojen määrittely nostaa riskiä 

tarpeettomien komponenttien määrittelyyn. Numerointijärjestelmä tulisi luoda niin, 

että tulevaisuudessa lisätyt komponentit eivät muuta rakennetta. Lisätään vain 

sellaisia komponentteja,  joita halutaan tai vaaditaan ylläpitämään 

historiadataa/tietoja.  

Kriittisten komponenttien ja komponenttien, jotka aiheuttavat ongelmia, kuten 

romahduksia, kanssa kannattaa aloittaa alimmalta tasolta. Näin hyötynä on, että 

järjestelmä osaa estää esim. romahduksen ennakoivan huollon aikana. 

6.3.2 Laskuri 

Laskurin voi liittää komponenttiin, joka kontrolloi käyttötunteja, yksiköitä, 

pyörimistä, operaatioita tms. Komponentin huoltovälin voi perustaa laskurin 

mittaamiin arvoihin. Jos huoltotyö on liitetty laskurin arvoihin, esim. joka 5000:es 

tunti, laskurin laukaisin on liitetty huoltotyöhön. (Termi ’laukaisin’ kuvaillaan 

myöhemmin oppaassa.) 
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Vinkki: 

Komponenttiin on mahdollista liittää yksi laskuri, mutta yhden laskurin voi liittää moniin eri 

komponentteihin. 

 

Käyttäjän on mahdollista määrittää tietyntyyppisiä laskureita. 

  

 Kuva 94. Esimerkkejä laskureista. 

 

Laskuri-ikkunassa tietylle laskurille voidaan asettaa maksimi tapahtumakerrat ja 

sallitut poikkeamat per lukukerta. Tämä vähentää lukuvirheitä (esim. kymmenestä 

tuleekin 100.) 

  

 Kuva 95. Laskurin asetukset. 

 

Laskurin tapahtumien lukeminen voidaan suorittaa laskurin päivitykselle varatulla 

ikkunalla, johon pääsee toimintovalikosta laskuri-ikkunassa: 

  

 Kuva 96. Toimintovalikosta päivitykseen. 
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 Kuva 97. Laskurin päivitys. 

 

Painamalla ”Laskurin arvo..” (Counter value..) oletettu seuraava laskurin arvoa 

ehdotetaan. Tämä arvo pohjautuu historiatietojen lukemien keskiarvoon. 

 

Jos oletettu seuraava arvo ei vastaakaan todellista laskurin arvoa, on todellinen arvo 

mahdollista syöttää manuaalisesti. Jos laitettu arvo ei sovi raja-arvoihin, jotka on 

laskuriin asetettu, ohjelma antaa varoituksen: 

   

 Kuva 98. Varoitus sopimattomasta arvosta. 

 

Päivittämällä laskurin arvot automaattisesti siirretään kaikkiin siihen liitettyihin 

komponentteihin ja huoltotöihin, jotka on komponentteihin liitetty. Huoltotyöhön on 

mahdollista liittää laskurin laukaisin, joka laukaisee työn tietyssä kierron kohdassa 

(esim. 5000 tuntia). Laskurin päivitys päivittää, jos tarpeellista, myös työt ja ennustaa 

seuraavan suorituspäivän viimeisimmästä laskurin lukemasta. 

Kun työ on tehty, se näkyy automaattisesti työlistalla. 
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6.4 Työn luonti 

Huoltotyö tunnistetaan komponentin numerolla ja työn numerolla, jotka vaaditaan 

komponentin asetuksissa ennen työn määrittelemistä. Työn numero automaattisesti 

määräytyy (oletus) seuraavaan vapaaseen numeroon. 

 

Vinkki: 

Käyttäjän on mahdollista itse määritellä työn numerot tai tunnukset. Aktivoidakseen tämän 

mahdollisuuden Valikko -ikkunasta poistetaan valinta ’Automaattinen luonti työn numerolle’ (Auto 

generate Job no.). 

 

6.4.1 Ajastetun työn luonti (suunniteltu työ) 

6.4.1.1 Laukaisin (trigger) 

Huoltotyö-ikkunassa Sertica käyttää termiä ”Triggers” (Laukaisin). Laukaisimen 

määrittely on tapahtuma, joka aktivoi tai laukaisee työn ja laittaa sen työlista-

ikkunaan. 

Erikoistyö vaatii ainakin yhden tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän laukaisimia. 

Seuraavat kohdat kuvailevat saatavilla olevia erityyppisiä laukaisimia. 

6.4.1.2 Kertaluonteinen kalenterilaukaisin 

Tätä laukaisinta käytetään huoltotyöhön, jolla on tietty aikaraja; huoltotyö, jolla on 

kiinteä päivämäärä, eikä toistuvaa tapahtumaa. Huoltotyö ilmestyy ainoastaan 

tiettynä laukaisimeen asetettuna päivämääränä, eikä tämä laukaisin aktivoi työtä 

uudelleen. 

 

Huom: Työllä voi olla useampia kertaluonteisia laukaisimia. Useat kertaluonteiset 

laukaisimet toimivat aikajärjestyksessä yksi kerrallaan. 
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 Kuva 99. Kertaluonteinen laukaisin. 

6.4.1.3 Kalenterilaukaisin 

Kalenterilaukaisinta käytetään huoltotyöhön, jolla on tietty taajuus. Useita 

vaihtoehtoja löytyy työn aktivoimisen toistuvuudelle. On myös mahdollista lopettaa 

työ aikajakson jälkeen. 

  

 Kuva 100.  Kalenterilaukaisin. 

6.4.1.4 Ajastinlaukaisin 

Ajastinlaukaisinta käytetään osoittamaan tunteina aikaväli töiden välillä perustuen 

ajastimen arvoon. 

  

 Kuva 101. Ajastinlaukaisin. 
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6.4.1.5 Mittauslaukaisin 

Mittauslaukaisinta käytetään hyvin samanlaisesti kuin ajastinlaukaisinta. Tässä on 

mahdollista asettaa minimi- ja maksimiarvot mittauksille, kuten esim. värähtely, 

paine jne. Kun lukema saavuttaa arvon työ laukaistaan ja se näkyy työlistalla. 

 

Huom.: Työllä voi olla useita mittauslaukaisimia. Kun useat mittauslaukaisimet 

laukaisevat työn näkyy se vain kerran työlistalla. 

  

 Kuva 102. Mittauslaukaisin. 

 

Vinkki: 

Työn taajuuden tai muun vastaavan voi laittaa ”tauolle” tai pysäyttää, jos 

huoltotyö on riippuvainen ajanjaksoon kohdistuvaan työn määrään. Työllä voi olla 

lopetus päivämäärän mukaan. Sitten toisenlainen laukaisin voidaan lisätä 

ensimmäisen mahdollisen käynnistyspäivän kanssa kuutta kuukautta myöhemmin. On 

mahdollista yhdistellä erityyppisiä laukaisimia yhteen työhön. 

 

 Alapuolella olevassa esimerkissä kolme erityyppistä laukaisinta liitetään 

työhön. Ensimmäinen laukaisin – kalenteri tai käyntitunti – asettaa työn 

työlistalle. Kuitenkin molemmat laukaisimet syrjäyttävät mittauslaukaisimen 

jos värähtelyn mittaus laukeaa ennen aikojaan. 

 Työ-ikkunassa seuraava erääntyvä päivä (keskellä ikkunaa) laskee perustan 

liitetyille laukaisimille ja niiden erityisasetuksille. 
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 Kuva 103. Laukaisimet työhön liitettynä. 

6.4.2 Työn luonti aikarajalla (suunnittelematon työ/parannustyö) 

Seuraavaksi kuvaillaan miten aikarajan omaava työ luodaan käyttämällä 

kertaluonteista laukaisinta. Useita ”oikoteitä” löytyy työn liittämiseksi 

komponenttiin. Se voidaan tehdä komponentti-ikkunassa. Tässä esimerkissä se 

tehdään työ-ikkunan kautta ja luodaan uusi työ. 

 Avataan työ-ikkuna tuplaklikkaamalla ikonia pää- tai suosikkivalikosta. 

  

 Kuva 104. Suosikkivalikko. 

 Työ-ikkuna aukeaa. Luodaan uusi tiedosto, joko käyttämällä ikonia 

työkalupalkista tai käyttämällä näppäimiä (CTRL+N). 

 Pakolliset kentät on merkitty ikonilla. (Kursorin asettaminen ikonin 

päälle näyttää aputekstin.) 
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 Kuva 105. Pakolliset kentät ja aputeksti. 

 

 Tässä tapauksessa työ nro. ja komponentin nro. pitää täyttää. Työn nro. on 

oletuksen takia vapaa tekstikenttä, kuitenkin se voidaan asettaa 

automaattiseksi. Esimerkissä laitetaan teksti ”Add Check” ja työn otsikoksi 

”Additional Check”. 

 Komponentin nro. voidaan manuaalisesti lisätä. Tietyn komponentin 

hakemiseksi painetaan -painiketta.  Painikkeen painamisen jälkeen 

ilmaantuu etsintälaatikko:    

 Kuva 106. Etsintälaatikko. 

 

 Tässä etsitään hakusanalla ”Brewing”. Useita tuloksia ilmaantuu on 

mahdollista selata  tulokset läpi tai vähentää tuloksien määrää lisäämällä 

hakukriteerejä. Kun oikea komponentti löytyy, se valitaan. Komponentin nro. siirtyy 

automaattisesti työ- ikkunaan.  

  

 Työteksti voidaan lisätä. Tämä teksti kertoo mitä pitäisi tehdä – ehkä vinkki 

ongelman korjaamiseksi. Se voi myös olla informatiivisempi toimintaohje. 

 Ikkunan alalaidassa on Työlaukaisimet -välilehti, jossa kertaluonteinen 

kalenterilaukaisin voidaan liittää työhön. 
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 Kuva 107. Laukaisimen välilehti. 

 

Kun laukaisin liitetään, aika ja erääntymispäivä ilmoitetaan työlle. 

   

 Kuva 108. Päivämäärän asettaminen. 

 

Painetaan ”OK” ja tallenna (CTRL+S). 

 Työ on näin valmis ja listataan työlistalle kun ajankohta koittaa. 

 

Vinkki: 

Lähdeviitekentässä on mahdollista lisätä lisää informaatiota, kuten 

työvoima (resurssit sisältäen arvioidun työtuntien määrän), varaosien käytön, 

dokumentoinnin (piirustukset, työkuvaukset, kuvat jne.), toimintatavat ja 

arvioitu kustannus tietylle työlle. 

6.5 Työlista 

Työlista on keskusikkuna päivittäisessä Sertican käytössä. Se antaa kuvan 

tulevista töistä, toimintatavoista, dokumenteista ja mahdollisista varaosista, 

joita tarvitaan työn suorittamiseen. 

 

Värikoodeja käytetään listan selkeyttämiseksi: 

 Punainen ilmoittaa myöhästyneestä työstä. 

 Vihreällä olevat työt ovat aloitettuja, mutta ei suoritettuja. 

 Sinisellä olevat työt ovat tulevia töitä, jotka tarvitsevat huomiota tietyllä 

ajanjaksolla. Väri ja ajanjakso (lähestyvät työt) voidaan määrittää Valikko-

ikkunasta. 
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 Kuva 109. Värin ja ajan määrittäminen. 

 

 Musta työt eivät ole aloitettuja saati myöhästyneitä. 

  

 Kuva 110. Työlista ja värikoodit. 

 

Selkeyden vuoksi, on myös mahdollista näyttää vain työt, joihin tietyt 

käyttäjät ovat liitettyjä ja/tai tietyntyyppiset työt. Työlista-haun kriteerit ovat 

asennettu käyttämään hakutoimintoja ja se voi olla suoraan työlistalla: 

 

Vinkki: 

Listan on mahdollista saada aukeamaan automaattisesti kun Sertica 

käynnistetään. Tämä tehdään kaikille käyttäjille Valikko-ikkunasta. Työlistan 

hakukriteerit tallennetaan kirjautumisien välillä ja ovat yksittäisiä jokaisella 

käyttäjällä. 
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 Kuva 111. Hakukriteerit. 

6.6 Työn siirtäminen 

Jos tietty työ jostain syystä tarvitsee lykkäämistä, se tehdään ”Siirrä työ” 

(Postpone Job)-painikkeen kautta toimintovalikosta. 

 

 

 Kuva 112. Työn siirtäminen-painike. 

 

Valitaan siirrettävä työ työlistalta. Laatikko ilmaantuu johon käyttäjän 

tarvitsee lisätä uusi päivämäärä työn suorittamiseen ja kertoa syy miksi työ on 

siirretty. 

  

 Kuva 113. Työn siirtäminen. 

 Työ saa näin uuden suorituspäivän ja poistuu työlistalta, jos uusi päivä ei ole 

lähitulevaisuudessa. Työ tulee näkyviin kun etsitään siirrettyjä töitä 

työlistalla. 

 Työ-ikkunassa (kuin myös työhistoria-ikkunassa kun työ on suoritettu) extra 

välilehti ilmaantuu ilmoittamaan alkuperäisestä päivämäärästä, syyn 

siirtämiselle ja käyttäjän, joka on vastuussa asiasta. Nämä tiedot ovat vain 
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luettavissa, eikä niitä voi muuttaa.

  

 Kuva 114. Extra välilehti työn siirtymisestä. 

 

Vinkki: 

On mahdollista tallentaa useita merkintöjä/kommentteja siirretylle 

työlle, jos se on siirretty useampaan kertaan. 

6.7 Työn aloittaminen 

Huoltotyöt voidaan aloittaa työlistalta: 

 Valitaan työ, joka aloitetaan. 

 Klikkataan toimintovalikosta ”Aktivoi työ” (Activate Job).  

 

Kuva 115. Työn aktivoiminen. 

 

 Ohjelma kysyy tulostetaanko työmääräys. 
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 Kuva 116. Tulostus. 

 

 Työn väri vaihtuu vihreäksi ja aloituspäivämäärä asetetaan tulostettiin 

työmääräystä tai ei. Vihreä väri näkyy muille käyttäjille työn 

aloittamisen merkiksi ja luonnos huoltohistoriaan luodaan. 

 

 

 Kuva 117. Värit ja päivämäärä. 

 

 Työ on mahdollista kumota käyttämällä ”Kytke pois” (Deactivate 

Job) –painiketta. 

 

Kuva 118. Käynnissä olevan työn kumoaminen. 

 

 Työ palaa välittömästi alkuperäiseen vaadittavaan 

suorituspäivämäärään. 

 

Vinkki: 

Useita töitä voidaan merkitä samanaikaisesti  listalle. Useita 

töitä merkitessä aloitetaan ensimmäisestä työstä. Töitä voidaan valita 

painamalla CTRL -näppäintä pohjassa ja samanaikaisesti kun 

yksittäisiä töitä valitaan hiiren kursorilla. Työt voidaan myös valita 

kerralla merkitsemällä ensimmäinen työ ja viimeinen työ 
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samanaikaisesti pitämällä Shift -näppäintä pohjassa. Näin kaikki työt 

merkittyjen välistä merkitään. 

6.8 Työhistorian luonti 

Kun huoltotyö on suoritettu, se rekisteröidään tehdyksi ja 

raportti/tiedot laitetaan työhistoriaan. 

 Valitaan työ työlistalta, joka viimeistellään. 

 Toimintovalikosta klikataan ”Päivitä työhistoria” (Update Job 

History)- kuvake jos työ on jo aktivoitu. Jos työtä ei ole aktivoitu, 

valitaan ”Luo työhistoria” (Create Job History)-kuvake, jolloin työ 

aktivoituu ja työhistorian päivitys-kuvaketta voidaan painaa. 

 

Kuva 119. Työhistorian päivitys. 

 Työhistoriavelho (Job History Wizard) ohjaa jokaisen kohdan läpi 

työhistorian luonnissa. Ruudulla olevaa opasta seuraamalla työ 

rekisteröidään tehdyksi. 

 Velhon käyttö on vapaaehtoista ja se voidaan poistaa Valikko-

ikkunasta tai oppaassa itsessään. 

 

Kuva 120. Velhon poistaminen. 
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 Kun velho on poistettu järjestelmä vie käyttäjän suoraan aktivoi työ 

työhistoria-kohtaan. Työhistoriassa käyttäjä voi lisätä tietoja työn 

suorituksesta manuaalisesti (1) tai siirtää arvioinnit alkuperäisestä 

työn suunnitelmasta (2). 

 

Kuva 121. Tietojen lisääminen. 

 Työhistorialla on oletuksen takia ”Open” status. Tässä tilassa 

ylimääräiset tiedot, kuten merkinnät ja lähdeviitteet, voidaan lisätä. 

Useat käyttäjät, jotka tekevät kyseistä työtä voivat lisätä tietoja. Kun 

työ on suoritettu, se tarvitsee merkitä viimeistellyksi toimintovalikosta 

löytyvän ”Viimeistely” (Finalize)-kuvakkeella. Kun työhistorialla on 

statuksena viimeistelty enempää muutoksia siihen ei voida enää tehdä. 

 

Kuva 122. Työn viimeistely-kuvake. 
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Kun työhistoria on valmis laukaisimet automaattisesti päivittyvät. 

Uusi seuraava tehtäväpäivämäärä asetetaan ja työ on valmis 

aloitettavaksi uudestaan kun ajankohta koittaa. 

6.9 Ylimääräisen informaation lisääminen 

Ylimääräistä informaatiota voidaan lisätä huoltotöihn. Nämä 

informaatiot voivat liittyä esim. työn suorittajaan, työstä vastuussa 

olevaan käyttäjään, vaadittaviin varaosiin tai työkaluihin työn 

suorittamiseen ja erityisiin dokumentteihin, kuten kuvat, piirrustukset, 

manuaalit jne. 

 

Alla olevassa esimerkissä ylimääräinen varaosa pitää liittää olemassa 

olevaan työhön. 

 

Kuva 123. Varaosan liittäminen. 

 

 Siirrytään Työ-ikkunaan. 

 Valitaan varaosavälilehti viitelaatikosta. 

 Klikataan tyhjää kenttää taulukosta. Haku-ikkuna aukeaa. 

 Lisätään hakusanat ja painetaan Enter-nappia tai Haku-painiketta. 

 Korostetaan vaaditut osat listalta ja painetaan ”Valitse” (Select). 
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 Osa on nyt lisätty. 

 Määrä on oletuksena 1, mutta se voidaan vaihtaa. 

 Painetaan tallenna. 

 

Kuva 124. Varaosa lisätty. 

 

Välilehtien lihavoitu teksti kertoo liitetyistä informaatioista. 

7 HALLINNON OPAS 

Ennen kuin ohjelma, kuten Sertica, voidaan asentaa, erilaisia hallinnollisia 

tehtäviä tulee suorittaa. Nämä tehtävät sisältävät yksittäisten käyttäjien 

luomisen ja ryhmittelyn, käyttäjien käyttörajoituksien ja datan lajin 

määrittelyn, jota vaaditaan päivittäisessä käytössä. 

 

Sen lisäksi Sertican Laivasto-versiossa tehtäviin kuuluu myös uusien 

yksiköiden luonti hallittavaksi, sekä yksiköiden asettelu. 

 

Kun Sertica on asennettu ja käytössä, ohjelma suosittaa useita eri vaihtoehtoja 

hallinnolle ylläpitääkseen turvallisuusjärjestelmää, sisältäen palvelut 

varmuuskopioille koko ohjelmalle ja yksittäisille osille, sekä näyttäen ja 

tunnistaen potentiaaliset virheet ohjelmassa. 

7.1 Käyttäjien ja käyttäjäryhmien luonti 

Täydellisen hyödyn saavuttaakseen kaikkien ohjelmaa käyttävien tulee 

luoda käyttäjätili ohjelmaan. Käyttäjät luodaan Käyttäjä-ikkunassa 

päävalikon kautta. 
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7.2 Käyttäjäoikeuksien myöntäminen 

Serticassa käyttäjäoikeuksissa määritellään mihin ikkunoihin käyttäjällä 

on oikeus päästä ja millä alueilla käyttäjä voi vuorovaikuttaa dataan 

näissä ikkunoissa. Käyttäjäoikeudet on rakennettu hierarkiseen 

rakenteeseen samoin kuin päävalikon rakenne. Monissa tapauksissa 

käyttäjäoikeuksien ”oksat”  yhdistyvät suoraan siihen, mitä käyttäjä näkee 

päävalikossa. 

 

Jokainen pääoksa käyttäjäoikeuksien puussa merkitsee pääsyä ikkunoiden 

tiettyihin ryhmiin. Ennen kuin pääsyä voidaan myöntää ikkunoiden 

pääoksien alaoksiin, pitää pääsy myöntää ensin pääoksaan. Tämä 

tarkoittaa pääsyn myöntämistä esim. Työ- ja Työhistoriaikkunoihin, mutta 

ensin pitää myöntää pääsy Työinfo-oksaan. 

 

Käyttäjäoikeuksien myöntäminen ja poistaminen oksalla tapahtuu hiiren 

oikealla klikkauksella oksan kohdalla ja valitsemalla joko Myönnä 

käyttäjäoikeus (Grant User Right) tai Kumoa käyttäjäoikeus (Revoke 

User Right). Käyttäjäoikeus voidaan nähdä oksalla olevasta ikonista: 

(granted) tai (revoke). Sen lisäksi nykyinen oksan käyttäjäoikeus-status 

harmaannutetaan kun käyttäjäoikeuksia yritetään muuttaa. Huomaa, että 

käyttäjäoikeuden myöntäminen oksaan automaattisesti myöntää oikeudet 

kaikkiin oksiin sen alapuolella. 

 

Pääsyn myöntämisen tai perumisen avoimien ikkunoiden lisäksi, 

käyttäjäoikeuksien taso ollaan myös määritelty ikkunoissa esillä olevan 

datan muokkaamiseksi. Yleisesti neljä erityyppistä käyttäjäoikeutta on 

saatavilla ikkunoihin ja nämä tyypit löytyvät alaoksilta jokaiselle 

ikkunalle käyttäjäoikeuspuusta. Neljä tyyppiä ovat: 

 Salli päivitys – Mahdollisuus luoda ja muokata dataa ikkunassa. 

 Salli poistaminen – Mahdollisuus poistaa kokonaisia joukkoja 

dataa ikkunassa. Esim. mahdollisuus poistaa työ tai komponentti. 
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 Salli historiatila – Mahdollisuus nähdä kaikki muokkaukset, joita 

dataan on tehty. Tämä käyttäjäoikeus on suoraan yhteydessä 

käyttöoikeuteen työkalupalkin Historiatila-nappiin. 

 Salli pakotettu poistaminen – Mahdollisuus poistaa dataa 

välittämättä onko siihen liittyvää dataa olemassa. Esim. 

mahdollisuus poistaa työ vaikka se löytyy myös työhistoriasta. 

Huom: Tämä käyttäjäoikeus ei ole mahdollinen kaikissa Sertican 

versioissa. 

 Mukautettu toiminto – Erilaisia mukautettuja toimintoja on 

saatavilla eri ikkunoille. 

 

Tärkeää on huomata, että käyttäjäoikeudet vaikuttavat sekä ikkunoihin ja 

ikkunoilla olevaan dataan, esim. mahdollisuus päivittää työhistoria 

vaikuttaa myös mahdollisuuten luoda työhistoria, joko työ- tai 

komponentti-ikkunasta. 

Pääsyn myöntäminen kaikkiin oksan toimintoihin tapahtuu valitsemalla 

pääoksa, oikealla klikkauksella valitaan Myönnä käyttäjäoikeudet (Grant 

user Right). Tämä myöntää oikeudet kaikkiin toimintoihin valitun oksan 

alta. Alapuolella olevassa esimerkissä kaikki toiminnot myönnetään 

komponentti-ikkunaan (Huomaa, että kaikissa versioissa ei ole samoja 

toimintoja). 

  

 Kuva 125. Oikeuksien myöntäminen. 

 

Jos vain tietyille toiminnoille komponentti-ikkunassa halutaan myöntää 

pääsy, laajennetaan oksaa ja myönnetään pääsy vain halutuille 

toiminnoille. 

 

Jos yksi tai useampi käyttäjäoikeus on kumottu alaoksilta 

käyttäjäoikeusoksa näyttää tämän rajoitetun pääsyn symbolilla. Alapuolen 
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esimerkissä käyttäjäryhmällä ei ole oikeutta ”Salli tilaus”-toimintoon 

(Allow order) Tilaus-ikkunassa: 

  

 Kuva 126. Rajoitettu käyttöoikeus. 

7.3 Käyttäjäoikeusdet ja Laivastoversio 

Käyttäjäoikeudet Sertican Laivasto-versiossa ovat maailmanlaajuiset ja 

kaikki käyttäjäoikeudet ovat luovutettu kaikille yksiköille. Kun 

käyttäjäoikeuksia muokataan tietylle käyttäjäryhmälle oikeudet 

kopioituvat kaikkiin yksiköihin. Tämä tarkoittaa, että käyttäjäoikeudet 

tietyllä käyttäjäryhmällä ovat samat kaikkiin yksiköhin laivastossa ja siten 

oikeuksia voidaan myöntää nopeasti usealle käyttäjälle. 

 

Jos  tietty käyttäjäoikeus vaatii tietyn Sertican version (esim. 

Satamamoduuli vaatii version 5.0.20 tai uudemman) laivasto-versio takaa, 

että nämä käyttäjäoikeudet eivät kopiodu vanhempiin versioihin. Tämä 

tarkoittaa, jos käyttäjäoikeuksia myönnetään uuteen ikkunaan/toimintoon, 

vanhempien versioiden yksiköt eivät saa näitä käyttäjäoikeuksia. Kun 

yksiköt myöhemmin päivitetään vaadittuun versioon pitää 

käyttäjäoikeudet uudelleen myöntää (kumota tai jälkeenpäin myöntää). 

7.4 Vaaditun tiedon asettaminen 

Valitussa ikkunassa on mahdollista merkitä tietyt tiedot pakollisiksi, 

pakottaen  käyttäjän lisäämään vaaditut tiedot ennen kuin data voidaan 

tallentaa. 

Nämä asetukset pätevät jokaiselle käyttäjälle valitussa yksikössä ja ovat 

vaihdettavissa Valikko-ikkunassa. 
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7.5 Yksiköiden luonti ja siirtäminen 

Kun Serticaa käytetään  laivastohallinta ympäristössä uusia yksiköitä 

voidaan luoda Laivaston hallinta-valikosta (Fleet Management). Kun 

uutta yksikköä luodaan täytyy oleelliset käyttäjät lisätä yksikköön 

Käyttäjä-ikkunan kautta. Jos uusi yksikkö tarvitsee vaihtaa aiemmasta 

Sertican versiosta, otetaan yhteyttä Logimaticiin. 

 

Jos Serticayksikön tarvitsee kommunikoida ePOS:ksen kanssa, on tärkeää 

suorittaa ePOS -datan täydellinen sykronisointi, ennen kuin luodaan 

tietokannan varmuuskopio asennetulle yksikölle. Tämä voidaan suorittaa 

Laivasto hallinto-valikosta -> ePOS Vaihto (ePOS Exchange). Valitaan 

uusi yksikkö ja suoritetaan täydellinen sykronisointi: 

 

 

 Kuva 127. Yksikön valinta. 

 

Kun yksiköt on luotu, käyttäjät valittu ja data muutettu, voidaan yksikön 

tietokanta siirtää Yksikkö-ikkunan kautta. 
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 Kuva 128. Datan siirto. 

 

Huomaa, että tietokannan vienti asettaa varmuuskopiotiedoston 

Microsoftin SQL Serverille varmuuskopiohakemistoon. Tämä voidaan 

muuttaa avaamalla Valikko-ikkuna (varmistetaan, että pääyksikkö on 

valittu painamalla ensin Laivasto hallinto osiota): 

  

 Kuva 129.  Tietokannan varmuuskopion polun muuttaminen. 

 

Jos polku jätetään tyhjäksi (yläpuolen esimerkki) tietokannan 

varmuuskopio löytyy varmuuskopiohakemistosta (oletus on: 

 ”c:\Program_Files\Microsoft_SQL_Server\MSSQL\Backup”). 

Huomaa, että internet-polkua, työpöytää, omat tiedostot jne. ei voida 

asettaa ellei palvelimella, joka suorittaa SQL Server:iä, ole pääsyä tähän 
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polkuun. Tässä tapauksessa käyttäjän tarvitsee muuttaa SQL Server- 

palvelimen käyttämään toista tiliä, jos eri hakemistoa tarvitsee käyttää. 

 

Tietokannan varmuuskopion viennin aikana velho (wizard) kysyy viennin 

tyyppiä. 

  

 Kuva 130. Tietokannan viennin velho. 

Valitaan ”Vienti yksikköön” (Export to unit), jos tietokantaa käytetään 

yksikössä. Tämä käynnistää siirron ja tietokannan viennin jälkeen kaikki 

yksikön dataan tehdyt muutokset  välitetään siirron kautta. Kun tietokanta 

on viety ”Vienti yksikköön”, aikaleima asetetaan ja tämä välittää kaikki 

siirrot varmistaakseen, että yksikön tietokanta ja Laivasto hallinnon 

tietokanta ovat sykronoituja. 

 

Vaihtoehtoisesti jos tietokannan varmuuskopiota käytetään testimielessä 

tai luodaan testiasennus, voidaan käyttää ”Tallenetaan varmuuskopioon”-

valintaa (Save to backup). Tämä luo vain varmuuskopion tietokannalle. 

7.6 Datan tuonti Excelistä 

Sertica toimitetaan kahdella Microsoft Excel taulukolla 

(”Sertica_import.xls” ja ”Sertica_import_DK.xls”). Ensimmäinen on 

englanninkielinen versio ja toinen tanskankielinen. Excel-taulukot on 

sijoitettu asennuskansioon. Excel-taulukoiden pohja on identtinen ja 

ainoastaan sarakkeiden kuvaukset eroavat. 

 

Excel-taulukoita voidaan käyttää seuraavanlaisten datojen syöttämiseen: 
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 Tavarantoimittajat 

 Komponentit 

 Ulkoiset dokumentit komponenteille 

 Varaosat 

 Työt 

 Komponenttien ja vara-osien suhde 

 Mittayksiköt 

 

Kun Excel-taulukoihin syötetään dataa, pitää taulukon rakenne säilyttää. 

Oleellisen datan lisäyksen jälkeen Excel Import velho voidaan aktivoida 

valikon kautta: 

 

 

 Kuva 131. Velhon aktivointi. 

 

Velhon ohjeita seuraten saadaan määritellyksi tuodun taulukon sijainti. 

Velho tarkentaa taulukon kontekstin. Ohjeita noudatettuna varmistetaan 

taulukon konteksti ja viimeisellä ohjesivulla yhteenvedossa on esillä 

yksityiskohtaisesti tuotu/päivitetty data: 
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 Kuva 132. Datan tuonnin yhteenveto. 

 

Huomioi, että kun dataa tuodaan Excel-taulukosta olemassa oleva data 

pyyhkiytyy pois. Esimerkki: Sertican tietokannassa on komponentti 6 ja 

651 ja Excel-taulukko sisältää komponentin 651 ja uuden komponentin 

651001. Excel-taulukosta kopioidaan komponentti 651 ja korvataan 

Serticassa jo oleva komponentti 651, mutta vain Excel-taulukossa olevat 

kentät. Sen lisäksi uusi komponentti 651001 lisätään Serticaan. 

7.7 Varmuuskopio 

Varmuuskopio perustana olevalle tietokannalle voidaan suoraan tehdä 

Serticassa klikkaamalla Sertica-ikonia vasemmassa yläkulmassa, valiten 

External Data (Ulkoinen Data) ja sitten Backup Database 

(Varmuuskopion tietokanta). Valikko-ikkunassa pitää määritellä mihin 

varmuuskopio pitää varastoida. Jos kenttä on tyhjä varmuuskopio 

sijoitetaan automaattisesti varmuuskopiokansioon SQL serverille. 
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7.8 Vianetsintä 

Sertica kirjaa kaikki oleelliset tapahtumat helpottaakseen erilaisten 

ongelmien tunnistamista. Yhteenveto kaikista tapahtumista löytyy Log-

ikkunasta, järjestelmän hallinan (System Management) alta. 

8 ASENNUSOPAS 

Sertican asennus sisältää: 

1. SQL Express:n asennus ja asetukset 

2. Asennus Sertican asiakkaalle 

a) Liiketoimintatietojen asennus 

b) Tilaajan asetukset 

3. Asetukset aikataulutetuille tehtäville 

 

8.1 Järjestelmän vaatimukset 

Seuraavat kuvaavat vahäimmäisvaatimuksia tietokoneohjelmistolta ja 

laitteistolta. 

8.1.1 Tietokannan serverin vaatimukset 

Sertican tietokanta vaati joko Microsoft SQL Server 2005 tai Microsoft SQL 

Server 2005 Express Edition w/Advance Services. 

 

Laivastoversiossa pitäisi olla käytössä Microsoft SQL Server 2005 Standard 

tai uudempi, jos tämä ei rajoita CPU:ta, muistia tai tietokannan kokoa. 

 

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition w/Advance Services (SQL 

Express) voidaan käyttää osastoversiossa. Tämä vaatii vähintään tietokoneelta 
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1 GB RAM asentaakseen sen. Sen lisäksi on suositeltavaa, että 1GB RAM on 

saatavilla SQL Expressille. SQL Express vaatii .NET Framework 2.0 ja tämä 

asennetaan, jos sitä ei jo ole. 

 

SQL Express voidaan asentaa Windows XP sp2:lle, Windows 2003 tai 

Windows Vista sp1:lle. Windows Vista sp1 vaatii manuaalisen käynnityksen 

SQL Expressille asennuksen jälkeen. 

 

Windows:n palomuuri tai vastaava serverillä ei ole suositeltavaa. 

8.1.2 Tietokannan palvelimen asennus ja asetukset 

Sertican tietokanta vaatii SQL Expressin asennuksen tai Microsoft Server 

2005. Molemmat tulee asentaa Full Text indexing. Todennus-moodi ”SQL 

Server ja Windows Authentication mode”. Sertican tietokannan 

palautussovellus varmistaa, että toiset oleelliset tarpeistot ovat asennettu 

oikein kun tietokantaa korjataan. 

SQL Express voidaan asentaa Sertican asennuksen osana. 

8.1.3 Tilaajan vaatimukset 

Serticaa käyttävällä tilaajalla tulee olla Windows XP sp2, Windows 2003 sp1 

tai Windows Vista sp1. Windows Installer 3.1 tai uudempi tulee asentaa. 

 

On suositeltavaa päivittää Windows asennuttaakseen Windows Installer 3.1 

muiden päivityksien kanssa, mutta vaihdellen osa voidaan asentaa Support 

files-kansiosta asennusvälineestä käyttäen ”WindowsInstaller-KB893802-v2-

x86.exe”. 

 

Lisäksi tilaajalla tulee olla näytön resoluutiona 1024x768 tai korkeampi. Intel 

Pentium 4 tai uudempi, jossa on vähintään 512 Mb RAM. 

 

Windows:n palomuuria tai vastaavaa ei suositella tilaajan käyttöön. 
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8.1.4 Asennus tilaajalle 

Sertican asennus sisältää Setica client asennuksen ja asetukset. 

Asennusohjelma asentaa myös liiketoimitiedot. 

 

Jos tilaaja käyttää Windows Vistaa tai Windows 7:ää, suositellaan 

Sertican asennusta eri kansioon kuin ”C:\Program_Files\”, esim. 

”C:\Sertica”, tämä johtuu näiden järjestelmien käsittelytavasta. 

8.2 Sertican asennus 

Sertica asennetaan seuraavasti: 

 

Suoritetaan setup\setup.exe Serticasta, tämä aloittaa asennusohjelman: 

 Jos asennusohjelma havaitsee, että koneessa, joka suorittaa asennusta, ei 

ole Microsoft.NET Framework 3.5 asennettuna, aloittaa se tämän 

asentamisella. Windows Installer 3.1 tai uudempi vaaditaan, jotta asennus 

ei epäonnistu (katso 6.1.3 Tilaajan vaatimukset). 

 Kun .NET Framework 3.5 asennus on suoritettu, asennus saattaa vaatia 

uudelleen käynnistämistä. Uudelleen käynnitys suoritetaan ohjeiden 

mukaisesti. Uudelleen käynnistyksen jälkeen asennus käynnistyy 

automaattisesti. 

 Painetaan ”Seuraava” (Next)-nappia valitaakseen asetustyyppi seuraavista 

vaihtoehdoista: 

o Custom – Mukautettu valitaan, jos halutaan määritellä mitkä 

toiminnot asennetaan. Sen lisäksi jos halutaan asentaa SQL Express 

ja Sertica Client samalle koneelle, tarvitsee valita mukautettu tyyppi. 

Muuten Sertica Client-toiminto voi olla oleellisempi. 

o Sertica Client-toiminto – Tämä antaa tilaisuuden asentaa Sertica 

client:n koneelle. Tämä sisältää myös liiketoimintatiedot. 
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8.2.1 Mukautettu asennus 

Asentaakseen SQL Express:n ja Sertica Client:n valitaan Custom ja painetaan 

”Seuraava” (Next). 

 Seuraava kohta kysyy Sertican ohjelmakansioille sijantia. Hyväksytään 

oletuskansio tai painetaan ”Selain” (Browse) –nappia valitakseen eri tietyn 

kansion. Painetaan ”Seuraava” jatkaakseen asennusta ja painetaan 

”Asenna” (Install)  vahvistamaan asennus.

 

Kuva 133. Ohjelmiston asennus. 

 Asennus käynnistää SQL Express:n ja Sertica Client:n asennuksen. Useita 

ikkunoita aukeaa prosessin aikana, mutta mitään toimenpiteitä ei vaadita. 

 Kun asennusohjelma on kopioinut tiedostot, näyttää se tietoja viitaten SQL 

Express:n asennusvalmiuteen. Painetaan ”Seuraava” asennusvelhon 

käynnistämiseksi. 
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Kuva 134. Asennusvelho. 

 

 Painetaan ”Seuraava” velhon avaamiseksi. 

 Seuraava sivu pyytää antamaan lisenssitiedoston Serticalle. Painetaan 

”Selain” (Browse) paikannettaakseen tiedoston ja painetaan ”Seuraava” 

jatkaakseen asennusta. 

 Seuraava sivu etsii SQL Server:eitä verkosta. Valitaan SQL Express 

tapahtuman nimi, joka on juuri asennettu. Se on nimetty [koneen 

nimi]\Sertica. Alapuolen esimerkissä kone on nimetty ”WINXP-PC364”, 

joten SQL Express on nimetty ”WINXP-PC364\Sertica”. Valitaan oikea 

SQL Express listalta tai kirjoitetaan SQL Express:n nimi. 

 Painetaan testi-nappia varmistaakseen, että yhteys pysytytään luomaan. 

 

Kuva 135. Yhteyden testaus. 

 

 Painetaan ”Seuraava” jatkaakseen asennus-ikkunaan. 

 Asennus-ikkuna näyttää listan tarkistuksista, jotka tarvitsee tehdä SQL 

Express:lle. Painetaan ”Salli/Luo” (Enable/Create) –nappia jokaiseen ja 

painetaan ”Seuraava”. 
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Kuva 136. Tarkistuksien salliminen. 

 

 Seuraava ikkuna johdattaa kolmeen vaihtoehtoon: 

o Palauta uuteen tietokantaan. Tämä valitaan, jos uutta Sertican 

tietokantaa ollaan luomassa pohjautuen jo olemassa olevaan 

varmuuskopiokansioon. Esim. jos SQL Express on juuri asennettu. 

Tietokannan palauttaminen tulee suorittaa koneella, johon SQL 

Express on asennettu. 

o Palauta nykyiseen tietokantaan. Tämä valitaan, jos halutaan palauttaa 

varmuuskopio tai korvata nykyinen tietokanta. 

o Ohita tietokannan palautus. Tämä valitaan, jos halutaan ohittaa 

uuden tietokannan luonti tai olemassa olevan kanna korvaus tässä 

kohtaa. Sertica SQL Server -asennusohjelman voi käynnistää aina 

uudelleen Windows:n Käynnistys-valikosta. 

 Loput kuvaukset perustuvat ”Palauta uuteen tietokantaan”-valintaan, kuten 

useimmissa tapauksissa. Joten valitaan se ja painetaan ”Seuraava”. 

 Seuraava ikkuna ehdottaa tietokannan nimeä. Käytetään oletusta Sertica ja 

painetaan ”Seuraava”. 

 Seuraava sivu ehdottaa varmuukopiotiedostoa. Painetaan Selain-nappia ja 

valitaan Sertica backup-tiedosto ja painetaan ”Seuraava” tietokannan 

palautuksen aloittamiseksi. 
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Kuva 137. Tietokannan palautus. 

 

 Kun palautus on valmis painetaan ”Valmis” (Finish). 

 Jos koneessa on Windows palomuuri tai toinen palomuuri, tarvitsee 

manuaalisesti luoda poikkeus palomuuriin, jotta sallitaan etäkäyttäjien 

yhdistää SQL Express:in. Seuraavat ohjeet auttavat poikkeuksen 

luomisessa – esim- Windows XP Pro tai Windows Firewall. Jos kone 

käyttää jonkin muun operaattorin järjestelmää tai palomuuria tarvitsee 

esimerkkiä soveltaa operaattorin järjestelmään. 

 Avataan Windows:n palomuuri Ohjauspaneelista (Start Menu -> Control 

Panel -> Windows Firewall / Käynnitysvalikko -> ohjauspaneeli -> 

Windows palomuuri). 

 Klikataan Poikkeus-välilehteä (Exception tab). 

 Klikkataan ”Lisää Ohjelma” (Add Program). 

 Asennettu C:\Program_Files\ klikkataan ”Selain” ja valitaan Microsoft 

SQL Express exe-tiedosto. Se on oletuksena Microsoft SQL 

Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe. 

 Klikataan ”Vaihda näkymä” (Change scope) ja valitaan ”Oma verkko 

(subnet)” ( My  network (subnet) only). Tämä sallii yhteydet paikallisesta 

verkosta SQL Express:iin. Klikataan ”Ok” hyväksyttämään näkymän 

vaihto ja Ok ohjelman lisäys poikkeukseen. 

 SQL Express on nyt lisätty palomuurin poikkeuksiin. 
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 Seuraavaksi tarvitseee lisätä SQL Selain palomuurin poikkeuksiin. 

Toistetaan edelliset ohjeet (Poikkeus-välilehti ja seuraavat neljä kohtaa), 

mutta valitaan SQL Browse exe-tiedosto. Oletuksena se on asennettu 

C:\Program Files\Microsoft SQL. 

 

Kuva 138. Palomuurin asetukset. 

 

 Klikataan Ok poistuaakseen palomuurin asetuksista. 

8.2.2 Sertica Client-toiminto 

Asentaakseen Sertica Client-toiminnon, valitaan ”Sertica Client Features” ja 

painetaan ”Seuraava” (Next). Seuraava dialogi kysyy sijoituspaikkaa Sertican 

ohjelmistokansioille. Valitaan oletus tai painetaan ”Selain” valitakseen toisen 

kansion. Painetaan ”Seuraava” asennuksen jatkamiseksi ja painetaan ”Asenna” 

(Install) vahvistaakseen asennus. 
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Kuva 139. Asennus-ikkuna. 

 

 Asennus alkaa. 

 Kun asennus on hetken päästä saattanut loppuun Sertica client-tiedostojen 

asennuksen, ilmestyy ikkunaan tieto, että konfigurointi voidaan suorittaa 

velhon avulla. Velhoa voidaan käyttää myöhemmin valitsemalla se 

Käynnistys-valikosta. Tässä kohtaa klikataan ”Seuraava” konfiguroinnin 

jatkamiseksi. 

 

Kuva 140. Asennusvelho. 

 

 Painetaan ”Seuraava” käynnistääkseen Client-asennus velhon. 
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 Seuraava sivu kysyy Sertican lisenssitiedostoa. Painetaan 

”Selain”(Browse) tiedoston paikantamiseksi ja painetaan ”Seuraava” 

konfiguroinnin jatkamiseksi. 

 Seuraava sivu kysyy Sertican konfigurointikansiota. Tätä tiedostoa 

kutsutaan Sertica.exe.config ja se sijaitsee client- asennustiedostossa. 

Velho löytää tiedoston itse ja jos muita tiedostoja ei tarvitsee konfiguroida 

painetaan ”Seuraava”. Muuten klikkataan ”Selain” ja paikannetaan 

konfiguroitava tiedosto. 

 

Kuva 141. Konfigurointitiedosto. 

 Klikataan ”Seuraava” jatkaakseen. 

 Seuraava sivu etsii SQL servereitä verkosta. Valitaan SQL Express 

tapahtuman nimi, joka on juuri asennettu. Se on nimetty [koneen 

nimi]\Sertica. Alapuolen esimerkissä kone on nimetty ”WINXP-PC364”, 

joten SQL Express on nimetty ”WINXP-PC364\Sertica”. Valitaan oikea 

SQL Express listalta tai kirjoitetaan SQL Express:n nimi. 

 Painetaan  testi-nappia varmistaakseen yhteyksien muodostaminen. 
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Kuva 142. Yhteyden testaus. 

 

 Painetaan ”Seuraava” jatkaakseen. 

 Seuraava sivu näyttää listan serverin tietokannoista, Sertican tietokannan 

oletusnimenä on ”Sertica”. Jos oikea tietokanta on valmiiksi valittu, 

tarvitsee silti vielä valita lista ja klikataan oikeaa tietokantaa. Painetaan 

”Seuraava” jatkaakseen. 

 

Kuva 143. Tietokannan valinta. 

 

 Seuraava sivu ehdottaa verkkopalvelimen osoitetta. Tämä vaaditaan vain 

jos Sertica asennus on yhteydessä verkkopalvelimeen. Jos ei ole, painetaan 

”Seuraava” hyväksyen oletusarvo. Muuten pyydetään IT-osastoa 

toimittamaan nykyinen osoite, jos verkkopalvelinta tarvitaan. 
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 Painetaan ”Seuraava” jatkaakseen ja asennuksen yhteenveto-ikkuna 

ilmaantuu. 

Painetaan ”Valmis” muutoksien käyttöä vart

Kuva 144. Asennuksen yhteenveto. 

Lopulta asennusohjelma ilmoittaa asennuksen olevan suoritettu. Painetaan 

”Valmis” ohjelman lopettamiseksi. 

8.3 Sertica Client, serveri tai SQL Express konfigurointi  

Jos Sertica Client tai serverin asetuksia tarvitsee muuttaa, 

konfigurointiohjelma käynnistetään Windows:n Käynnistä-valikosta. 

Ohjelmaa käytetään, kun tarvitsee muuttaa Sertica Client tietokannan 

asetuksia tai verkkopalvelimen lähteitä.  

Huomioi, jos käytössä on Windows Vista, konfigurointiohjelma tarvitsee 

käynnistää ylläpitäjänä. Tämä tapahtuu oikealla hiiren klikkauksella 

”Configure Sertica” käynnistys-valikossa ja valitsemalla ”Run as 

administrator”: 
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 Kuva 145. Windows Vistan käyttö. 

8.4 Sertican käyttö jaetussa verkossa 

Sertican käyttäminen jaetussa vaatii ensin Sertica Clien:n normaalin 

asentamisen ja tietokannan asetuksien asettamisen jne. Seuraavaksi Client:n 

tiedostot kopioidaan ( oletetaan asennettuna C:\Program_Files\Sertica\Client) 

jaettuun verkkoon, esim. N:\Sertica. 

Sitten verkkoasennus konfiguroidaan ja seuraavaksi jokainen kone (PC), joka 

tulee käyttämään ohjelmaa verkossa, tarvitsee valmistella seuraavasti: 

1. Asennetaan Sertica Client ja ohitetaan konfigurointi, koska Sertica 

Client asennetaan ainoastaan varmistamaan, että vaaditut tiedostot 

ovat asennettu. 

2. Luodaan .NET yhteys käyttäen jaetun verkon Code Access 

Security Policy Tool:ia syöttäen seuraavat CMD:n : 

a. C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.050727\c

aspol -m –ag LocalIntranet_Zone –url n:\sertica\*FullTrust 

–n “v5” –d ”runtime” 

b. “n:\sertica\*’’ sijaan voi myös käyttää UNC-polkua. 

c. Jos Windows asennusta ei ole asennettu C:\WINDOWS 

tarvitsee a. kohtaa muokata. 

3. Vastataan ”y” turvallisuusvaroitukseen. 
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 Kuva 146. Turvallisuusvaroitus. 

8.5 Hiljainen (Silent) tai tallennettu asennus 

Sertican asennusohjelma tukee hiljaista asennusta ja sen lisäksi voidaan 

tallentaa asennuksen vastetiedosto ja käyttää sitä useampiin asennuksiin. 

Tallentaakseen asetuksien vastetiedoston, pitää setup.exe-tiedostoa käyttää 

parametrillä –r, esim. ”setup.exe -r”. Tällöin asennus tallentuu ja sijoittuu 

Windows:n kansioon tiedostona setup.iss. 

Tallenetun asennuksen käyttämiseen setup.exe tiedostoon lisätään parametri –

s –f1<responsefile>, esim. ”setup.exe –s –f1setup.iss”. Sen lisäksi voidaan 

määritellä parametri f2 luomaan lokitiedosto asennukselle, asennus 

oletuksena luo lokitiedoston setup.log ja sijoittaa sen Windows:n kansioon. 

Muutos/Korjaustiedoston asennus on myös hiljaisessa versiossa mahdollinen. 

8.6 Voimassa olevat parametrit 

Sertica voi käyttää muutamia parametrejä. 

 /DatabaseBackup 

o Luo varmuuskopion tietokannalle SQL Server:lle 

varmuuskopiokansioon, jos muuta kansiota ei ole määritelty Sertican 

valikossa. 

 /Synchronize 
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o Aloittaa Import / Export sekvenssin. 

 /EposExchange 

o Sykronoi muutettua dataa ePOS järjestelmällä. 

 /H 

o Näyttää apu-ikkunan. 

  

 Kuva 147. Parametrit. 

 

Käyttääkseen EpodExchange, DatabaseBackup tai muita tehtäviä voidaan 

nämä aikatauluttaa Windows Scheduled Tasks:lla. Windows XP:lla tämä 

löytyy ohjauspaneelista. 

  

 Kuva 148. Scheduled Tasks-velho. 
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Tätä velhoa voidaan käyttää yhden tai useamman tehtävän aikataulutukseen ja 

määräämään tehtävien intervalli. 

9 SERTICAN PÄIVITYS 

Jos Sertican vanhempi versio (5.0.1 -> 5.0.4) on asennettu, se tarvitsee 

poistaa ennen kuin uudemman version asennusta: 

1. Avataan Lisää/Poista (Add/Remove) ohjelma: Ohjauspaneeli -> 

Lisää/Poista ohjelma. 

2. Valitaan Sertica listalta. 

 

Kuva 149. Ohjelman poisto. 

 

3. Painetaan poista-nappia. 

4. Odotetaan, että poistaminen on onnistunut ja sitten jatketaan 

”Business Intelligence Application” ja ”SerticaServer” poistamisella. 

Tämän jälkeen uusi versio asennetaan kappaleen ” 6.2 Sertican 

asennus” mukaan. 
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10 YHTEYSTIEDOT 

 

Jos Serticaan liittyen on kysyttävää: 

 

Osoite: 

 

Logimatic Solutions A/S 

Sofiendalsvej 5 

9200 Aalborg SV 

Denmark 

Phone:  +45 9634 7000 

Fax:   +45 9634 7001 

web:  www.logimatic.dk 

email: lmc@logimatic.dk 

 

Sertican Tukiosasto: 

 

Hotline: +45 9634 7010 

email: support@logimatic.dk 

 

 

 

 

 

 

http://www.logimatic.dk/
mailto:support@logimatic.dk
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11 SERTICA OPETUSKÄYTÖSSÄ 

11.1 Serticaan liittyvät harjoitukset 

Opetuskäytössä Sertican demoversion toiminnot tulee perehdyttää oppilaille 

ymmärrettävästi, sillä työelämässä olevissa versioissa osaa virheliikkeistä ei pystytä 

antamaan anteeksi. Vaikka Sertica onkin suunniteltu varmatoimiseksi ja  tiedot ovat 

varmuuskopioitu, ihminen kuitenkin antaa toiselle käyttöoikeudet tiettyihin 

toimintoihin, jolloin virheitä saattaa sattua. Opetuksessa tulisi käydä perustoimintoja 

lävitse ja kokeilla eri ikkunoiden kautta luoda samoja asioita, esim. työn luonti työ- 

ja komponentti-ikkunan kautta. 

 

Jokainen Serticaa käyttävä luo oman käyttäjätilinsä. Harjoituksiin tulisi kuulua oman 

tilin näytön asettelun muokkaaminen, näin käyttäjä saa mieluisan näkymän 

ohjelmaan ja käyttö helpottuu. 

Osoitekirja on varaosien tilaajalle yksi oleellisempia toimintoja. Oppilaan tulisi osata 

luoda toimittaja yhteystietoineen, sekä muokata ja poistaa näitä tietoja tarpeen 

mukaan. Myös osoitekirjan hakutoiminto tulisi opetella. 

Osoitekirjaan voi myös luoda kontakteja, esim. agentti, ja liittää dokumentteja. 

 

Komponentit, jotka ovat Sertican ydin, tulisi osata etsiä sekä komponentti-ikkunasta, 

että selaimen kautta. Komponentin tarkempaa hakutoimintoa tulisi osata käyttää 

erilaisten komponenttien nopeuttamaan hakuprosessia. 

Komponentin luomisessa tulisi muistaa järjestelmällinen numerointi. Jos numerointia 

ei tehdä järkevästi vaikeutuu selaimen katselu sekä käyttö ja komponentin etsiminen. 

Työn luonti komponenteille on Sertican perusta. Suoritettavat huoltotyöt, 

kertaluonteiset tai toistuvat, kirjataan järjestelmään. Oppilaiden tulisi harjoitella työn 

luontia järjestelmällisesti ja opetella käyttämään siihen liittyviä toimintoja, esim. 

dokumenttien, resurssien, laskureiden, ajastimien ja varaosien lisääminen. Työhön 

voidaan liittää myös tekijä, joka helpottaa oman työlistan luomisessa. 

Työlista on perustoiminto Sertican päivittäisessä käytössä. Työlista kertoo mitä töitä 

tulisi tiettyinä aikoina suorittaa. Työlistan luontia ja sen hakutoimintoja tulisi 

harjoitella. Hakutoiminnon opettelussa tulisi harjoitella mm. avoimien ja 
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myöhästyneiden töiden hakemista, sekä kiireellisten töiden paikantamista. Haku 

perustuu töihin liitettyjen ajastimien ja laskureiden arvoihin. 

Työhön liittyvien laskureiden ja ajastimien käytön opettelussa tulisi kiinnittää 

huomiota niiden monipuolisuuteen. On turha harjoitella vain yhden ajastimen tai 

laskurin kanssa, sillä yhteen työhön voi liittää monia kombinaatioita, esim. 

öljysuodattimen vaihto käyttötuntien ja paineen mittausarvojen perusteella.  

. 

11.2 Sertica yhdistettynä simulaattoriin 

Konehuonesimulaattori ja Sertica voidaan teoreettisesti liittää yhteen ja näin tehostaa 

opetusta. Oppilaiden tekemät harjoitukset simulaattorin parissa voidaan kirjata 

Serticaan. Näin luodaan todellinen kuva työelämästä, jossa jokainen työ raportoidaan 

ja kirjataan ylös. 

 

Oppiminen saadaan maksimoitua, kun simulaatioharjoitukset kirjataan vielä erikseen 

Serticaan. Näin oppilaat joutuvat miettimään miksi juuri kyseisiä töitä joudutaan 

tekemään, miten ne tehdään ja mitä niihin vaaditaan. 

Simulaattori antaa kattavan kuvan konehuonejärjestelmistä, sekä miten eri 

komponentit ovat vuorovaikutuksessa. Konehuonesimulaatioharjoituksien viennissä 

Serticaan voidaan käyttää simulaation omia kaavioita ja kuvia luomaan 

todentuntuisimpia harjoituksia. Näin oppilaat ovat koko ajan tietoisia mitä ja miksi 

ovat tekemässä juuri kyseistä harjoitusta ja miten kyseisen harjoituksen komponentit 

vaikuttavat konehuoneen toiminnassa. 

Serticaa käyttäessä oppilaat pääsevät pohtimaan miksi tiettyjä töitä tehdään lyhyin 

väliajoin ja toisia taas harvemmin. Työnkuvauksessa oppilaat saavat hyödyntää myös 

muilta oppikursseiltaan oppimiaan asioita. Oppilaat saavat luoda konehuoneen 

komponenteille huoltosuunnitelmia ja huoltoon liittyviä työohjeita. Näin oppilaat 

saavat pientä käytännönkokemusta jo koulussa, sillä työelämässä näiden asioiden 

kanssa ollaan päivittäin tekemisissä. 
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LÄHTEET 

http://www.stxeurope.com/news/STXFinland/Pages/STX-Rauman-telakalta-

valmistui-tutkimusalus-RV-Mirabilis.aspx (Viitattu 22.11.2013)  

Sertica-Guide_UK.07.pdf 

 

Kuvat 

Sertica-Guide_UK.07.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stxeurope.com/news/STXFinland/Pages/STX-Rauman-telakalta-valmistui-tutkimusalus-RV-Mirabilis.aspx
http://www.stxeurope.com/news/STXFinland/Pages/STX-Rauman-telakalta-valmistui-tutkimusalus-RV-Mirabilis.aspx
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12 YLEISASETUKSET 

12.1 Yleistä 

Sertica käytettäessä vastaan tulee monia ikoneita. Päivittäisessä käytössä yleisimmät 

ikonit ovat: 

S-ikoni : Sertica -valikon ikoni 

Plus-ikoni : Luodaan uusi tiedosto 

X-ikoni : Poistetaan tiedosto 

Huutomerkki : Huutomerkin kohdalla oleva kenttä on pakko täyttää (kun kursori 

asetetaan huutomerkin päälle, ilmaantuu ns. aputeksti. 

 

 Sertica tukee Microsoft:n näppäinkomentoja ja yhdistelmiä, esim. CTRL+C kopio. 

12.2 Kirjautuminen 

  

Käyttäjätunnus: LMC 

Salasana: demo 



 

12.3 Käyttäjät ja ryhmät 

Serticassa käyttäjäryhmät helpottavat töiden suunnittelun resurssien arvioimista. 

Käyttäjäryhmiä tulisi luoda ohjelmaan, esim. alihankkijat, sähkömiehet, sepät, 

päällystö jne. Käyttäjäryhmien luonnin jälkeen voidaan luoda yksittäisiä käyttäjiä ja 

liittää ne ryhmiin. 

 

 

Kaikkien Serticaa käyttävien tulisi luoda henkilökohtainen käyttäjätunnus ohjelmaan. 

Punaisella huutomerkillä merkatut kohdat on täytettävä käyttäjätunnusta luotaessa. 

 

Käyttäjäoikeudet määritellään Käyttäjäoikeudet -valikossa. 



 

12.4 Osoitekirja 

 

Osoitekirjaa käytetään toimittajien tietojen rekisteröimiseen, esim. toimittajat, jotka 

toimittavat komponentteja, varaosia tai palveluja. Osoitekirjaan voidaan myös 

tallentaa toimituspaikat tilauksia varten. 

12.5 Päävalikko ja S -valikko 

 

Sertican päävalikko on nähtävillä ruudun vasemmassa laidassa, jonka kautta pääsee 

ohjelman kaikkiin perustoimintoihin käsiksi. 



 

  

Sertaca-valikko (S-valikko), löytyy Sertican ikonin takaa tai painamalla ALT+F. 

Valikosta löytyvät henkilökohtaiset asetukset (kieli, salasananvaihto) ja ohjelman 

asetukset (tallentaminen, kopioiminen jne.) Serticassa toimivat useimmat Mircosoft:n 

näppäinyhdistelmät, kuten CTRL+S -> tallennus jne. 

12.6 Työkalupalkki 

 

Ruudun ylälaidassa sijaitseva työkalupalkki näkyy jokaisessa ikkunassa. Vain 

aktiiviset ikonit näkyvät. ALT -näppäintä painamalla näkyvät oikotienäppäimet. 



 

12.7 Haku 

Pikahaku , esim. komponentin etsiminen, löytyy ruudun ylälaidasta. Hakukenttään 

(1) kirjoitetaan hakusana ja painetaan Enter. 

Tarkempaan hakuun käytetään pikahakukentän vasemmalla puolella olevaa kiikari-

ikonia tai painamalla CTRL+F. Tällä haulla voi antaa tarkempia hakukriteerejä. 

12.8 Velhot/Oppaat 

Serticasta löytyy velhoja (Wizards), jotka opastavat tiettyjen toimintojen 

suorittamisessa, esim. työhistoria. 

 



 

Velhon voi poistaa kuitenkin käytöstä (kuvassa punaisella korostettu kohta), mutta 

tätä ei suositella kokemattomalle käyttäjälle. 

13 KÄYTTÖ 

13.1 Komponentti 

Komponentit ovat Sertican selkäranka. Jos komponentteja ei ole, ei ole töitäkään. 

Komponentit identifioidaan tietyllä numeroinnilla, jolloin kahdella komponentilla ei 

voi olla samaa numeroa. Merenkulussa numeroinnissa käytetään SFI -järjestelmää. 

Komponentti-ikkuna löytyy päävalikosta tai selaimen (Browser) kautta. 

Järjestelmällinen numerointi helpottaa selaimen ymmärtämistä. 

 

 

13.2 Työ 

Työ luodaan Työ-ikkunassa. Työhön voidaan liittää useita laskurit (Triggers) ja 

varaosia, sekä resursseja. 



 

Työ-ikkunan ylälaidassa on vihreä +-ikoni, jota painetaan. Täytetään pakolliset 

kentät (punainen huutomerkki) ja lisätään laukaisimet. Laukaisimet löytyvät ruudun 

”kolmannesta” kentästä. Painetaan +-ikonia ja valitaan listalta mitkä laukaisimet 

halutaan työhön liittää, Painetaan OK, kun kentät on täytetty. 

Varaosat ja resurssit liitetään työhön myös ruudun ”kolmannessa” kentässä. Kentän 

ylälaidassa näkyvät välilehdet tietyille toiminnoille, joita Työ-ikkunassa pystyy 

tekemään.  

 

13.2.1 Laskurit (Triggers) 

Työn tekemisen ajankohdan määrittelyyn käytetään laskureita. Laskurit perustuvat 

annettuihin arvoihin ja kun työ työhistoriassa päivitetään tehdyksi antavat laskurit 

uuden ajankohdan työn suorittamiseen (joka näkyy työlistalla). 

Laskurityypit: 

 Run Once – Kertaluonteinen, perustuu päivämäärään 

 Calendar – Perustuu toistuvaan päivämäärään, aikaväliin. Asetettu aika voi 

olla esim. joka viikonpäivä, joka keskiviikko, joka kuukauden ensimmäinen 

maanantai jne. 

 Counter – Ajastin voi laskea mitä vain käyttötunneista operaatioiden 

määrään. 



 

 Measurement – Erityyppisiä mittalaitteita voidaan käyttää komponenttien 

valvontaan. Esim. paine, korkeus, värinä jne. 

Laskureita voidaan yhdistellä samaan työhön. Ajastimien välilehti löytyy Työ-

ikkunan ”kolmannesta” kentästä. 

13.3 Työhistoria 

Työhistoriassa tehdyt työt päivitetään ja lopetetaan, esim. milloin työ suoritettiin ja 

työn kuvaus. Työhistorian pystyy luomaan mm. komponentti-ikkunasta: Create Job 

History -kuvake ruudun ylälaidassa, ilman työn olemassa oloa.  

Esim. 

 Komponentti -> Create Job History 

 Kirjoitetaan lyhyt työseloste, valitaan valmistumispäivä. 

 Viimeistellään työhistoria. 

Jos työhistoria viimeistellään, historia on valmis, eikä sitä pysty enää muuttamaan. 

Kun työhistoria on viimeistelemättä, työ on vielä käynnissä ja muutoksia 

historiatietoihin pystytään tekemään. 

Historian luonnin ja päivityksen kuvakkeet löytyvät ruudun ylälaidasta mm. Työ-, 

Työhistoria- ja komponetti -ikkunoista. Oppaat, eli velhot auttavat historian 

luonnissa. 

 

13.4 Työlista 

Työlista-ikkunassa näkee päivittäiset, tulevat ja vanhentuneet työt (riippuen 

asetuksista). Tärkeimpiä ikkunoita päivittäisessä käytössä. 

Työlista käyttää värikoodeja töiden aikatauluihin.  



 

 

Työlistan hakutoiminnolla töitä voi hakea mm. seuraavin perustein: 

 Oman ryhmän työt 

 Kiireiset työt 

 Seuraavan viikon työt  

 jne. 

Työlista aloitussivuksi kirjautuessa ohjelmaan: 

 Valitse Options (CTRL+O) 

 Valitse Unit > Job 

 Näytä työlista kirjautuessa (Show joblist at login) [x] 

13.5 Varaosat 

Varaosia käytetään huoltotöihin ja komponentteihin, niille ei voi tehdä huoltotöitä. 

Varaosia voidaan liittää työhön ja komponenttiin, niiden omissa ikkunoissaan. 

13.5.1 Varastot 

Varastot sisältävät toimittajat, paikat ja varaosien määrän. Työhistoriaan merkitty 

varaosien kulutus automaattisesti laskee varastojen tavaramääriä. Liian alhainen 

määrä aiheuttaa varoituksen. 



 

13.6 Tilaus 

Varaosatilaukset voidaan luoda tilaus-ikkunassa. Painetaan vihreää +-ikonia 

työkalupalkissa ja muokattavissa olevat kentät ovat valkoisina. 

 

Vasta kun tilaus on tallennettu, se voidaan tulostaa ja lähettää toimittajalle. 

Tilaus voidaan tehdä myös Työ-ikkunan kautta. Ruudun ylälaidassa on Create 

Requisition -kuvake. Valitaan toimittaja ja tili, tilausaikataulu ja kirjoitetaan 

lisätiedot.  

Receive- ja Receive All-kuvakkeet auttavat tilauksen/tilauksien vastaanotossa. Kun 

tilaus on vastaanotettu, varastojen määrät automaattisesti päivittyvät. 

13.7 Dokumentit 

Dokumentit voivat olla mm. manuaaleja, piirroksia, kuvia jne. Dokumentteja voidaan 

liittää työhön, työhistoriaan, komponentteihin ja varaosiin. 

Dokumentit tallennetaan jaettuun kansioon ja lisäys tapahtuu joko Dokumentit -

ikkunassa tai kohteen ikkunassa, johon dokumentti lisätään. 

Esim. työhistoriassa tehdyn työn työvaiheista voidaan ottaa kuvia ja liittää ne 

työselosteeseen. 

 


