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Administrere vedlikehold, innkjøp og sikkerhet på en enkel måte 

 
 

• Tilgjengelig på ulike plattformer, både desktop og mobile enheter 

• Et system for alle avdelinger og funksjoner hos kunden 

• Dashboard for å monitorere aktiviteter slik som: kritisk utstyr, kritiske jobber, lagerverdier for kritiske  
reservedeler 

• Sentralisert administrasjon av kundens standardiserte oppsett 

• Økning i kundemassen 

• Kunder som har brukt systemene over mange år 

 

Hovedpunkter for Premaster 

“Våre løsninger er enkle å bruke, og tilgjengelige både fra mobile enheter og desktop”— OLAF BRUNGOT, R&D 
MANAGER PREMASTER 



 
Premaster består av 12 moduler som er integrert med hverandre  
Kundens  lisenskode gir tilgang til de aktuelle moduler 
 

 
Felles for alle moduler 
•  Rapporter 
•  Dashboard i Premaster Go 

Tilleggsmoduler for bruk på kontoret 
•  Elektronisk Forespørsel 
•  Integrator 



PREMASTER DESKTOP 

 
• Modulbasert 

• Horisontalt integrert mellom de 
ulike modulene 

 
• For brukere på ulike nivå: 

• System administratorer 
• Ekspert brukere på kontoret 
• Kontor brukere 
• Ombord brukere 

 



Premaster GO 
 
• PM GO kjøres i en nettleser (Chrome, Internet  
Explorer ++) via en lokal Web-Service 
 
• Det er ikke et krav at der er internettforbindelse 
ombord, PM GO kjører på lokal Web-Service 

 
• Går mot samme database som Premaster Desktop 
  
• Forenklet funksjonalitet for brukere som bare 
trenger det som ligger i PM GO, lav brukerterskel! 

 
• Funksjoner for Vedlikehold, Dokument, HSEQ, og 
Sertifikat. Tilpasset smart telefon, nettbrett og 
nettleser 
 
• Dashboard 
 
• PM GO skal være en enkel klient, vil ikke få 
avanserte registreringsfunksjoner 



Hvem kan bruke Premaster GO?  
• Alle som skal: 
 

• Signere planlagte jobber 
 

• Signere korrektive jobber 
  

• Opprette nye korrektive jobber 
 
• Oppdatere driftstimer 

 
• Skrive forenklet avviks rapport (HSEQ) 
 
• Lese dokumenter, fylle ut skjema 
 
• Sjekke status på sertifikater og signere 

 
• Se status via Dashboard 
 

• Ikke skal administrere brukere eller registrere 
grunndata etc. 

 



Premaster GO eksempel på funksjoner 
 
•    Generelt 

• Kan veksle mellom Norsk og Engelsk av 
bruker 

 
•   Vedlikehold: 

• Tilordne jobber til en annen stilling 
• Få opp jobber som er tilordnet til «meg» – 
min stilling 
• Mulighet for å starte jobber som går over 
lengre tid 

 
• Egen modul for elektroniske skjema: 

• Dette er et tillegg i Premaster GO for at 
kunder kan designe sine egne skjema 

• Dataene fra et skjema kan behandles videre  
• Et eksempel på et skjema kan være 

fraktbrev der biomasse verdier kan 
behandles videre over tid 

 



På hovedkontoret ligger en database med 
data fra alle skipene 
 
• Alle funksjoner 
• Superbrukere 
• Brukeradministrasjon 
• Innlegging av data 
• Oppfølging av rapporter 

Premaster Go 
• Signere jobber 
• Sjekke sertifikater 
• Registrere avvik 
• Skrive rapporter 
• Oppdatere driftstimer 
• Lese dokumenter 

 
Premaster Desktop 
• Alle funksjoner 

 

Premaster GO eller Premaster Desktop 
Premaster Desktop 
og Premaster GO  

Kontoret Ombord 

Automatisk replikering 

autom. replic. 

Premaster Desktop og Premaster GO 



GRIPFISK AS 

Premaster - kunder – havbruk 



 

 

Premaster - kunder – offentlig 

Norwegian Coast guard 
(11 vessels) 

Norwegian Society for Sea Rescue 
(57 vessels) 

 

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://home.online.no/~old.navy/logo.gif&imgrefurl=http://home.online.no/~old.navy/&h=100&w=100&sz=3&hl=no&start=3&um=1&usg=__nKpkFEZieoCH4ShmniMLYXKtO3I=&tbnid=Fq266cuf7c6LFM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/images?q=sj%C3%B8forsvaret+logo&um=1&hl=no
http://www.nssr.no/Forside


Premaster kunder – Passasjer 

Bjørklids Ferjerederi A/S 

http://www.torghatten-nord.no/


 

 

Premaster – kunder - fiskeri 


