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Brugervejledning 

Generelt om aktiviteten: 

Formål: Tilbagemelding på ordre af typen FEJL 

Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på fejl gennemføres. 

 

Start: Adresse: 

Internet browser Online.bane.dk 

 

 

Gennemgang af hvorledes man tilbagemelder på FEJL 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Ved klik på ikonet for Vedligeholdelse 
kommer man direkte til siden ”Aktiv 
forespørgsel” hvorfra der kan vælges 
en ønsket ordre fra liste. 

Ved klik på ikonet for Fejl vises de 
Nye de seneste 7 dage neden under, 
hvorfra der kan vælges en ordre. 
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Liste hvorfra fejl ordrer kan ses og tilgås for tilbagemelding.  

Under Aktiv forespørgsel finders der fire fejl ordre forespørgsler : Nye de seneste 7 dage, 
Alle nye, Under behandling og Afsluttet.  

Alle nye fejl ordre ligger de første 7 dage under: Nye de seneste 7 dage. Gældende for de 
3 andre fejl ordre forespørgselser er, hvis de ikke ændre status, vil de efter 12 mdr. 
forsvinde fra fejl ordre forespørgelserne. 

Parentes bag hver forspørgsel viser hvormange fejl ordre der ligger der. 

Ved klik på en af de fire forespørgsler gives der en liste af fejl ordre. Ved klik på 
ordrenummer åbnes den ønskede fejl ordre. 

 

 
 

 

 

De fire forespørgsler som er 
tilgængelige for fejl ordre  

Den gule farve angiver hvilken 
forespørgsel der er valgt 

Ordrenummer fungerer som link til 
ordre. Ved klik på ordrenummer 
åbnes fejl ordren i nyt vindue. 

Til venstre for ordrenummer ses det 
tilhørende Driftrap. Nr. 
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Fejl ordre som den ser ud ved klik på link.  
 

 

 
 

 

 

  

 

Ordrehoved med overordnet 
information. 

Indholdsområde med fanebladene 

Meddelelse, Meddelelsestekster. 

Den gule farve angiver hvilken 
faneblad der er valgt 

 

Klik på Relaterede VH-meddelelse 
for at få denne vist. 
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Ordrehoved 

 
Feltbeskrivelse 

FELT BESKRIVELSE 

Ændre Ordre Fejl ordrenummer som kendes i SAP og er skabt her. 

Korttekst Kortteksten kommer fra fejl ordren og er oprindeligt taget 
fra RDS-beskeden 

Ordretype Her fremgår hvilken type ordre der er tale om. I dette 
tilfælde er der tale om en fejlordre som har ordretype 
(BD04) 

VH-planlæg.grp Kommer fra SAP 

Arbejdsplads Her fremgår det hvem der er ansvarlig for udførsel af 
opgaven 

Medd. Af Hvem har oprettet ordren 

Kreditor Leverandør ordren er til 

Teknisk plads Et geografisk område, et matrikelnr. hvorpå Banedanmark 
kan montere udstyr f.eks. ballast, sveller og skinner. 

Driftsrap. nr. Driftrapportnummer kommer fra RDS 

Ordre Dato Dato for hvornår ordren er skabt. 

Ønsket start Dato for hvornår opgaven ønskes påbegyndt. 

Ønsket slut Dato for hvornår opgaven ønskes afsluttet. 

Relaterede VH-
Meddelelser 

Herfra kan man tilgå meddelelsen der ligger til grund for 
denne fejl ordre.  

Vælg meddelelse ved at klikke på releteret VH-meddelelser 
og klik efterfølgende på meddelelses nummeret for at få den 
vist. 
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Vis hjælpe tekster: 

  
 

 

Vis Jobseddel: 

 
Klik på: Vis jobseddel 

 
Klik på Åbn – hvis denne meddelelse vises i bunden af skærmen. 

 

Eksempel: 

   

Efter klik på: Viser hjælpe tekster, 
vises hjælpe teksterne. 

Der er hjælpe tekster til alle 
fanebladene. 

Fjern Hjælpe tekster, klik igen på: 
Viser hjælpe tekster. 

 

 

Efter klik på: Vis Jobseddel, 
kommer jobsedlen frem, hvor det 
er beskrevet de aktiviteter der skal 
udføres. 

Jobsedlen kan udskrives efter 
behov. 
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Se relaterede VH-Meddelelser 

  
 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan ses hvilken information der 
bl.a. ligger til grund for ordren.  

Vises ved at klikke på meddelelses- 
nummereret 

Eksempel på en meddelelse.  

Der kan være flere meddelelser 
vist, hvis der er flere meddelelser 
tilknyttet ordren. 
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Indholdsområde: 
Her fortages tilbagemelding på fejlordren. Dette område indeholder 2 faneblade: 
Meddelelser og Meddelelsestekster 

Felter for fejl ordre med Prioritet ”Vagt ej Tilkaldt” - særligt for denne er, at der er udeladt 
en række felter og det er muligt at tilbagemelde uden at vælge equipment. 

 

 
 

HUSK: Når man har indtastet ønsket information helt eller delvist skal man altid huske at 
klikke på knappen  - på denne måde opdateres det bagvedliggende system 
SAP.  
Man behøver ikke at udfylde alt på én gang, men kan gøre det i flere tempi. Man skal blot 
huske at gemme, når man lukker denne skærm. 
 

 
Når meddelelsen gemmes, vises denne status i toppen.  

HUSK: Felter med rød stjerne  er obligatoriske og skal altid udfyldes. 
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Faneblad: Meddelelse 

Lokation information  
Meddelelsen indeholder initial information, som kommer fra RDS’en.  

I tilfælde af fejl ordre med Prioritet ”Vagt ej tilkaldt”, er det ikke obligatorisk at udfylde 
Equipment-feltet, og der kan derfor meldes tilbage på den Tekniske Plads alene.  

Ved klik på ikonet til venstre for teknisk plads, fremkommer den tekniske struktur og man 
kan herfra fremsøge en anden teknisk plads. Til venstre for ”Equipment” kan man 
fremsøge equipment via den tekniske struktur og videre ned til equipment. 

  

 

 

 

 
 

Der åbnes en ny skærm, hvorfra man kan fremsøges det ønskede equipment. 

 = Symbol for Tekniske Pladser (TP) 

= Symbol fra Equipment (EQ) 

  

Ved klik på det lille  - kan strukturen åbnes og lukkes for videre søgning.  

Den indledende struktur tager afsæt i den valgte tekniske plads, valgt i feltet ovenfor. 

Den tekniske struktur åbnes og man kan ved hjælp af scroll til højre se den samlede liste. 

Teknisk Plads og Equipment vælges ved at klikke på det. Vælges et EQ under en anden 
TP, ændres TP automaisk. 

 

 

 

Ved klik på Ikonet  her åbner den alternative 
søgefunktion hvor der søges ud fra kendt 
information som alternativ til fremsøgning via 
teknisk struktur 

Der kan søges på TP eller EQ eller 
beskrivelse i søgefeltet 

Scroll 
ned for 
at få vist 
den 
nederste 
del  
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Fejl information – Info 

 
 

Fejlretning igangsat Vælg hvornår fra liste, ved at klikke på pil  

Antal ensart. fejl Opdateres fra RDS 

Arbejdstidstype Vælg arbejdstidstype fra liste, ved at klikke på pil  

 

Fejl information – Tidspunkt 
Dette billede eksisterer i to varianter: Et for ”Vagt ej tilkaldt” og et for øvrige.  

Vagt ej Tilkaldt 

 
 

Øvrige  
Her er der flere informationer der skal udfyldes og felterne ”Fejlretning igangsat” og 
”Arbejdstidstype” rummer ikke noget initialt forslag som ved ”Vagt ej tilkaldt”. 

 
Feltbeskrivelse 

FELT BESKRIVELSE 

Fejl indtrådt Kommer fra RDS og kan kun rettes via RDS 

Udkaldt Dato og tidspunkt kan rettes. MEN kan ikke være før 
dato/tidspunkt for Fejl indtrådt. 

Ankomst Dato og tidspunkt kan rettes. MEN kan ikke være før 
dato/tidspunkt for Udkaldt. 

Fejlen rettet Dato og tidspunkt kan rettes. MEN kan ikke være før 
dato/tidspunkt for Ankomst.  

For Vagt ej Tilkaldt kan det ikke være før Fejl indtrådt.  

Ventetid Udfyldes hvis der har været omstændigheder, som gør at 
fejlen kan rettes hurtigt. 

Fejl rettet af Der står bruger id, men det kan rettes 

Responstid i min Automatiske udregninger 

Fejl retningstid Automatiske udregninger 
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Fejl information – Ansvar og klassifikation 

 
Feltbeskrivelse 

FELT BESKRIVELSE 

Forretningsområde Viser hvilket fagområde fejlen omhandler 

Fejlsted Ved klik på ikonet for Fejlsted ( ) tilgås relevant katalog. 
For Vagt ej Tilkaldt skal der ikke vælges Fejlsted.   

Årsagskode Ved klik på ikonet for Årsagskode ( ) tilgås relevant 
katalog. 
For Vagt ej Tilkaldt skal der ikke vælges Fejlsted.   

 

Klik på  - for at opdater meddelelsen, inden der vælges nyt faneblad. 

 

 

Faneblad: Meddelelsestekster 

 
Det er obligatorisk at udfylde felterne: Fritekst beskrivelse af den faktiske fejl og Udførte 
fejlretning - fritekst beskrivelse 

Kommentar feltet kan udfyldes efter behov. 

Feltet man klikker i får en blålig rammen. 

 

 
 

Klik på   - for at opdater meddelelsen 
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Teknisk afslut: 

  
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

Klik på: Teknisk afsluttet 

Der kommer pop up, hvor 
der skal ske en bekræftelse 
af at man ønsker at teknisk 
afslutte ordren. Klik på: Ja 

 

Tekst i lysegrøn linje og 

godkendt ved i alle 4 
statuser og feltet Teknisk 
afsluttet er blevet gråt viser 
at ordren succesfuldt er 
færdig tilbagemeldt og 
afsluttet. 

Det ikke mee muligt at 
ændre i ordren. 

På ordrelisten, vil ordren 
findes under Aktiv 
forespørgelser – Teknisk 
afsluttet. 
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