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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete har varit att hitta en arbetsmetodik i Inventor åt Hanter 
Ingenjörsteknik i Gånghester, så att de kan dels hantera stora sammanställningar som är ett 
stort problem idag pga. datorprestandan som krävs. En arbetsgång skulle tas fram åt de 
konstruktörer som idag jobbar med programmet Inventor och även till nyanställda. 
Arbetsgången som gruppen tagit fram ska även fungera som en instruktion för nyanställda, så 
att de lättare ska kunna integreras i arbetet på Hanter Ingenjörsteknik.  

En stor del av examensarbetet gick ut på att samla information och få grepp om hur 
konstruktörerna jobbar idag på Hanter Ingenjörsteknik. Gruppen tog fram information om 
varje del i programmet och i samspråk med Hanter så kom man fram till vilka delar som 
gruppen skulle kolla närmare på. Det som inverkade mycket var den tid som arbetet skulle 
utföras på.  

De delar som gruppen tittade närmare på var Level of Details och Content Center. Dessa delar 
används sporadiskt idag och en rutin behövs för att kunna använda dessa fullt ut.
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Abstract 

The main idea with this study is to find a way to work with Inventor for HanterIT, a way to 
deal with big assemblies. This opposes a big problem today due to the problem with computer 
performance that results in program shut down. A working method shall be produced that 
makes it easy for recently employed designers to be integrated in their daily work. 

A big part of our work resulted in information seeking and finding out how their designers 
work today. The team produced information regarding every part of the program and 
evaluated them. Later, with HanterIT, we agreed in witch parts to look closer. An important 
factor that made a big difference was the time limit. 

The parts the team looked closer in was: Level Of  Details and Content Center. These parts 
are used with no regularity today and it’s a need for rules to make this work go fluently.  
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1. Inledning 

Detta examensarbete utfördes hos Hanter Ingenjörsteknik i Gånghester. Arbetet tog ca 10 
veckor med start i början Mars 2008.  

Hanter Ingenjörsteknik AB är en av Europas ledande leverantörer av materialhantering och 
rörpost till industri, handel och sjukhus. Sedan 60-talet har erfarenhet, i kombination med 
avancerat nytänkande, gjort Hanter Ingenjörsteknik till specialister på moderna och effektiva 
transportörsystem. 

Uppgiften som vi blev tilldelad var att göra en metodikstudie i Inventor gällande stora 
sammanställningar. Vi skulle ta fram en arbetsgång som konstruktörerna skulle kunna följa 
för att förenkla deras arbete med Inventor.  

2. Förord 

Vi vill tacka Hanter ingenjörsteknik för möjligheten att få göra vårt examensarbete på 
företaget, speciellt vår handledare Daniel Jepsen och även Lars Jörblad som är 
konstruktionschef för materialhenteringen på Hanter. Riktar även ett stort tack till Svedbergs 
som tog emot oss på ett studiebesök. Svedbergs jobbar mycket med Inventor och var 
tillmötesgående och gav oss svar på våra frågor. 

Innan arbetet tog sin början blev vi inbjudna till två konsultdagar som Hanter hade ordnat i 
samarbete med Cadcraft. Konsulten presenterade många fördelar med att jobba i Inventor och 
pratade om problem med stora sammanställningar. 

Därefter tog vårt arbete lite fart då vi fått lite kött på benen gällande Hanters problem. Vi 
insåg att Hanter behöver en smidig arbetsgång i Inventor när de bygger upp stora 
sammanställningar. Vi insåg även att kunskapen om Inventor på Hanter inte var på den nivå 
som behövs för att kunna utnyttja programmet på bästa sätt. Därefter bestämde vi oss att inte 
bara ta fram en arbetsgång utan även presentera några förändringar/förbättringar i deras sätt 
att arbeta med Inventor och dess funktioner. Vi fokuserade framförallt på Level Of Details, 
som förkortas LOD, och Content Center. 
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3.  Varför 3D? 

Många företag har en svår tid när man ska konvertera från 2D till 3D. Det visar sig vara en 
stor förändring med ett helt nytt arbetssätt som man inte är van vid och det ställer höga krav 
på de anställda att de är villiga att lära sig ett nytt program. De vinster man gör syns inte 
heller så tydligt i det ledet som får ta den stora delen av förändringen nämligen 
konstruktörerna. En stor del av svårigheterna ligger i utbildning och att man själv är 
engagerad och villig att ändra sig. Ett helt nytt sätt att tänka ska tas in och det är för en del 
svårt. En tid kan det kännas som att man lägger för mycket tid vid ritningen, men det är bara 
till viss del sant. Man gör det till en början men det är bara för att man är van vid att göra en 
snabb ritning och rätta till alla felen i efterhand, i värsta fall i produktion. Men i och med 3D 
ritning så presenterar sig många av felen redan vid ritbordet och kan rättas till redan där. 
Möjligheten att vrida och vända samt att röra delarna gör att det är lätt att se var problemen 
kommer att uppstå. När sedan programmet i sig är inarbetat hos individen betyder det att man 
kan göra ett mycket mer genomarbetat grundmaterial och antalet fel och missar hålls nere. 
Förhoppningsvis kommer inga missar alls nå produktion. Tiden kommer att omfördelas så att 
det finns tillräckligt för att göra ett bra underlag eftersom man inte hela tiden behöver rätta till 
alla fel och missar som annars uppstår. Det är detta som de flesta inte kan se eller vill tro på.  

Med detta sätta att arbeta kommer också en stor ekonomisk vinst för företaget. Med hjälp av 
detta verktyg så kommer man att undvika kostnader i form av dyra justeringar. Antingen i 
produktion eller hos kunden när maskinen ska monteras. Då kommer allt arbete att löna sig 
mångfalt. Ett par timmar eller dagar extra i konstruktion är ingenting i jämförelse med en 
ombyggnation av en redan monterad maskin på plats hos kund när deadline redan är nådd. 
Bara det finns ett verktyg som kan hjälpa till att undvika det och kunskap att använda det. 

En annan sak som kommer av att rita i 3D är att man kan göra verklighetstrogna visningar av 
projektet under arbetets gång som kunden kan ha nytta av. De kan bilda sig en bättre 
uppfattning av det färdiga projektet. Även säljare kan ha nytta av en 3D presentation från 
konstruktören i vissa fall. Vid införsäljning hos kund kan en konstruktör rita upp en enklare 
modell och visa köparen så att man talar om samma sak. 
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4. Utvärdering av programmet 

För att kunna ta fram en bra arbetsgång så analyserades programmets ingående delar för att 
säkerställa att inget av vikt missades. Genom att ta reda på hur de olika delarna fungerade så 
kan man se hur omfattande arbetet skulle bli och vilka delar som man skulle koncentrera sig 
på. Tyvärr så tillåter inte tidsramen en mer ingående analys av varje del och 
implementeringen kommer företaget själv stå för med hjälp av vårt arbete.                              

Vi började med att titta på PDM-systemet (Product Data Management) Teamax som Hanter 
ska introducera i företaget framöver. Efter vi sökt information och tagit reda på fakta så ville 
Hanter att vi skulle koncentrera oss mer på Inventor. Så vi lade Teamax åt sidan och 
koncentrerade oss på att analysera Inventor.  

Nu lade vi vårt fokus på Inventor och hur man bygger upp stora sammanställningar på bästa 
sätt utan att datorn ”segar upp sig”. Efter analys av programvaran så inriktade vi oss på 
funktionen Level Of Details, LOD. Vi tittade även på hur man kan använda Content Center på 
ett smidigt och effektivt sätt. 
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4.1 Teamax 

PDM som är en förkortning för Product Data Management är ett sätt att hantera informationen 
av en produkt under dess utveckling, tillverkning och användning. 

PDM-systemet, Teamax kan förenklat liknas vid ett digitalt ritningsskåp, där alla ritningar och 
dokument finns tillgängliga. Ingen arbetare kan arbeta direkt mot arkivet utan alla filer som 
ändras måste checkas ut till en särskilt arbetskatalog. Ändrad ritning måste sedan godkännas 
innan den hamnar i arkivet igen. Den gamla ritningen kopieras då ut till ett särskilt arkiv. All 
sökning sker i ritarkivet, bland godkända ritningar. På så sätt är det ingen risk att man skriver 
ut eller jobbar mot gamla ritningar. 

Teamax anpassas helt efter kundens önskemål vad gäller flöde, funktionalitet och utseende. 
Ett typiskt flöde kan se ut som nedan: 

 

Detta citat beskriver Teamax styrka vad gäller dess förmåga att hålla en bra struktur på 
filhanteringen. 

”Ett vanligt problem har varit att vi haft olika pappersversioner av ritningar i omlopp. Det är 
svårt att hålla koll på. Med Teamax styr vi all användning digitalt. Alla ritningar hämtas 
direkt i systemet och inget får produceras mot annat än en dagsfärsk ritning.” 

Patric Andersson, konstruktör, Fix  
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Information ska lagras en gång och kan användas av alla och feedback från en avdelning till 
en annan ska levereras strukturerad och digitalt. 

• Mer tid för konstruktion och produktutveckling 
 
• All konstruktionsdata på ett och samma ställe 

  
• Flera personer kan jobba parallellt med samma projekt 
 
• Lätt att söka efter och hitta data 

 
• Lätt att återanvända data, att exempelvis slippa skapa en ny artikel när det redan finns 

en liknande 
 

• Lätt att skapa nya varianter på befintliga konstruktioner 
 

• Ingår i och består av analyser ex. vilka produkter som ingår i en viss artikel 
 

• Ordning och reda på kopplingar mellan dokument 
 

• Enkla och snabba namnbyten utan risk att tappa kopplingar 
 

• Historik och spårbarhet av produkter 
  

• Revisionshantering 
 

• Undvika att man av misstag sparar över varandras ändringar 
 
 
 
 
Teamax anpassas efter kundens önskemål. Det ger att förändringar i arbetsflödet blir 
betydligt. Teamax är framförallt uppbyggt för Autodesk och Inventor, men kan även hantera 
olika typer av dokument. 
 
Konstruktionsmeddelanden (KM) och ändringsmeddelanden (ÄM) är den dokumenthantering 
som är kopplad till ritningshanteringen. Dokumenten hanteras i digital form och kan skrivas 
ut till pappersformat när det behövs. 
 
En stor fördel är att man inte behöver ha Inventor eller Autodesk installerade på datorn för att 
kunna skriva ut tex. ritningar. Detta är smidigt om man har en dator på verkstadsgolvet. Då 
kan verkstaden alltid skriva ut senast godkända ritning och på så sätt undvika att jobba mot 
gamla ritningar. Då räcker det alltså att ha Teamax installerad på datorn som står på 
verkstadsgolvet. 
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4.2 Level Of Details, LOD 

Detta är ett sätt för att sänka detaljrikedomen för att på så sätt göra ritningen mindre 
datakrävande. Stora sammanställningar är en utmaning för de flesta CAD-program att kunna 
hantera. Ju bättre datorprestandan blir, desto detaljrikare görs CAD-modellerna. Med hjälp av 
LOD behöver man endast ladda in de delar i sammanställningen som man vill visa. Hela 
produktstrukturen finns tillgänglig men endast de delar som man valt att visa belastar 
datorkapaciteten. 

Eftersom programmet använder sig av engelska termer och en del är lite svåra att förstå om 
man inte arbetat i programmet innan så följer en liten förklaring.  

 

� Suppress gömma, släcka ner, mörka 

� Assembly sammanställning av parter 

� Part                       delar, delritningar 

� Constraint regler för hur parter ska förhålla sig till varandra 

� Pattern mönster, upprepar något tex., hål flera gånger 

� LOD  Level Of Detail 

 

I Inventor så finns redan fyra fördefinierade nivåer. 

 

Master:  I denna så syns alla detaljer. 

All components suppressed:  I denna så 
suppressas alla parter, inget syns på skärmen 
när man öppnar dokumentet. Denna nivå 
används när man endast vill se vissa delar av 
assemblyn. Då unsuppressar man endast det 
som ska synas. Denna nivå laddar in minst och 
är därmed minst datakrävande. 

All parts suppressed: I denna nivå så 
suppressas alla delar som ligger under 
assemblyn men alla constraints och pattern 
ligger kvar synliga. 

All content center suppressed: I denna nivå så 
blir allt som hämtats in från content center 
suppressat. Det vill säga i de flesta fall alla 
skruvar, muttrar, nipplar och dylikt. 
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Det går även att definiera egna nivåer på LOD. Detta görs genom att man väljer ny LOD och 
sedan markerar de delar som ska suppressas eller låter programmet göra det genom att välja 
storlekssuppress och definierar en storlek som inte längre behöver synas. Därifrån gör man 
sina val och suppressar det som inte är av betydelse längre. 
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4.3 Content Center 

För att lätt kunna hämta in standard delar så finns ett speciellt bibliotek för detta och det är 
kopplat till en knapp i Inventor. 

I denna finns alla standarder som ISO, DIN osv. vad det 
gäller skruvar och muttrar. Detta för att underlätta 
ritandet och på ett snabbt och enkelt sätt få kompletta 
detaljritningar. Biblioteket ligger centralt och åtkomligt 
för alla. En kopia av detaljen görs och klistras in i den 
aktuella ritningen där den sparas lokalt. 

I Content Center finns möjligheten att lägga upp egna 
mappar och filer för att användas av alla på det enskilda företaget. Enligt gruppens 
efterforskningar så följer den egna mappstrukturen med programmet vid uppdateringar. Det 
gör att man kan utveckla ett mappsystem som är tänkt att användas lång tid framöver. Det ska 
vara delar som används mycket och många gånger men inte ändras på i likhet med det 
befintliga standardbiblioteket. En typ av klipp och klistra funktion men med snabb åtkomst 
och enkel lokalisering. 

4.4 Ta fram 3D-ritning 

Att ta fram en 3-D ritning är ett större kapitel som gruppen inte kommer att lägga någon större 
vikt vid att förklara. Det finns mycket detaljerat och bra material som på ett enkelt och 
lättförståeligt sätt förklarar förfarandet när man ska arbeta i programmet. Man kan på ett 
enkelt sätt självutbilda sig eller göra det i grupp med handledning endast av litteraturen. Detta 
görs bäst genom att använda litteraturen för att läsa de svårigheter som kommer upp under 
arbetets gång. Hanter Ingenjörsteknik har ett samarbete med Cadcraft som kan erbjuda 
konsulter som utbildar användare av Inventor. 

Det är på detta sätt som gruppen arbetat för att lära sig programmet och hur man ska göra för 
att bygga upp en 3-D ritning. Det var ett enkelt och lärorikt sätt att arbeta.  

4.5 Import av leverantörsdelar 

Import av leverantörsdelar är ett sätt att snabbt få fram 3-D ritningar på komponenter som 
köps in. Man tar in färdiga ritningar från den leverantör som tillverkar delarna. Problemen 
uppkommer när man tar delar som motorer, fotoceller och dylikt. Dessa är mycket detaljerade 
och det kan vara en nackdel när man egentligen bara vill ha delen för att representera vad det 
är för något och var den ska sitta. I den ritning som leverantören tillhandahåller, säg till 
exempel en fotocell så kommer det att finnas kretskort och kabeldragning inne i komponenten 
som är viktig i tillverkningen. 

Det är dock av mindre intresse i detta fall. Inte mindre så måste programmet även ta med allt 
det som komponenter innehåller när man lägger upp layouten. Detta bidrar till att modellen 
blir tyngre och tyngre allt fler delar man lägger in. Men om man tar bort dem så riskerar man 
att påverka möjligheten till förståelse och risken för misstag för att man missar placeringen 
ökar. Detta är gällande för alla delar som hämtas in till programmet.  



 14 

5. Resultatdel 

Vid eftertanke om vilket område som skulle beröras mest så valdes LOD till det område som 
skulle tittas på mer ingående. Under de omständigheter som råder, så är detta det som 
kommer att generera mest med tanke på att minska datakraften som krävs vid stora 
sammanställningar. Det kommer att generera en arbetsgång för att snabbt komma in i ett 
arbetssätt som gynnar företaget. Även Content Center analyserades för att se hur man kan 
utnyttja det på bästa möjliga sätt. 

5.1 Content Center 

Det finns redan på Hanter ett befintligt mappsystem som är tänkt att användas som 
standardbibliotek för 3D ritning. Detta system kan enkelt inkorporeras i content center som ett 
tillägg till de standarddelar som redan finns med. Man bör tänka på vad man lägger in i 
mappsystemet för att det som läggs in bör ha en mycket hög klass. Det kommer att användas 
för att snabbt kunna producera en ritning och det innebär att de ska vara kontrollerade innan 
de läggs in.  

Med LOD inställningen Suppress Content Center så öppnar sig nya möjligheter med detta sätt 
att arbeta. Då kan man ta med i beräkningen, vad som kan tas bort, utan att det påverkar 
förståelsen för vad detaljens ändamål är, vilket är till fördel när delen sedan ska läggas in i 
större sammanställningar.  

Man får även en enklare väg när man ska hämta in delen. Man har en ikon för detta på sin 
arbetsyta.  

Imates är en funktion i Inventor som gör att man kan slå ihop flera constraints till en och man 
får då endast en punkt att fästa vid. Med hjälp av Imates så ökar enkelheten drastiskt. Här 
slipper man dessutom att göra constraints och kan bara släppa delen där den ska vara. Här 
måste dock in en brasklapp, man måste ha ett konsekvent sätt att montera delen på. Om man 
till exempel monterar en rörlängd efter den andra så fungerar det hela utmärkt. Man har ett rör 
som inte ändrar dimension eller andra detaljer och man monterar alltid dem efter varandra. Då 
fungerar systemet som bäst, snabb och enkelt. Om man istället skulle vilja ha olika typer av 
rör med olika infästningar för mätinstrument, vinklar eller böjar så börjar detta sättet att arbeta 
på gå lite långsamt. Fördelen ligger då endast i om man har fördefinierat Imates på ett bra sätt 
så att man slipper constraints på de delar man tar in. Men då går man ifrån hela grundidén 
med att använda content center. För i verkligheten kostar det mycket tid och möda för att få 
fram en fungerande del till content center på grund av att alla delar måste göras med 
fungerande Imates och en genomtänkt uppbyggnad. Den tiden kan bara sparas in om delarna 
som ligger där är grundfeturer som inte ska ändras och att de hela tiden monteras på ett 
liknande sätt. Konstruktören kommer då att mycket snabbt få ihop sin grundstomme och 
därifrån kunna koncentrera sig på de delar som ska konstrueras. 

 

Det bästa skulle vara att man använde Content Center som en slutgiltig plats för de delar som 
man vet är hundra procent. Det befintliga mappsystemet skulle ligga kvar för att systematisera 
de delar som inte gått igenom den processen än. Eller för de delar som aldrig kan passa in i 
Content Center.  
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En hel assembly kan till exempel inte passa in i content center för den används troligtvis bara 
till ett projekt och då är det onödigt att lägga den tiden på den. Men en balk med ett visst 
hålmönster och dimension som man alltid använder för att göra till exempel stativ av är 
perfekt att ha i content center.  

Ett bra upplägg vore att den som gör delen lägger den i en mapp för kontroll. Sedan går man 
ihop minst tre konstruktörer för att kontrollera de delar som ligger i mappen. Dessa ska då 
komma med input om det är något som man missat eller något monteringssätt som man inte 
tänkt på. Eller för att Imates ska komma på rätt ställe eller om delen helt enkelt inte platsar i 
centent center. Detta för att delen ska vara så bra att man inte behöver göra om något på den 
någon mer gång och att den ska spara arbetstid varje gång den används.  

5.2 Level Of Details, LOD 

För att få största nytta av LOD i stora sammanställningar, måste man kontinuerligt använda 
sig av funktionen i alla undersammanställningar. Eftersom Inventor ser varje assembly som 
en del när den laddas in i en större assembly så kan man inte suppressa mindre delar i den 
assemblyn. Detta innebär att man endast kan suppressa hela komponenten om man väljer att 
göra det i den större sammanställningen. Det blir då mycket viktigt att hela tiden jobba med 
detaljnivåerna för att hålla nere detaljrikedomen när sammanställningen växer. Om man inte 
gör det så får man den effekten att antingen har man en sammanställning som inte är 
hanterbar i datorn eller så måste man utesluta komponenter och man får svårt att se vad 
sammanställningen föreställer. När man sedan laddar in komponenter i den större 
sammanställningen gör man bara det med den detaljnivå som man satt ihop just för 
ändamålet. När Inventor sedan laddar in komponenten kommer inte de delar man suppressat 
att ta någon datakraft eftersom programmet inte behöver räkna på de delarna vid varje 
vridning av sammanställningen.  

 

 

 

 

När man sedan vill titta noggrannare på en del i sammanställningen så isolerar man den delen 
och höjer detaljnivån, då får man med alla detaljer sedan sänker man tillbaka till den 
ursprungliga nivån och visar hela modellen igen. Om man ska ta fram produktionsritningar så 
gör man det på samma modeller som man använder i den stora sammanställningen vilket 
innebär att data sparas och man kan återanvända delar till alla ändamål. När man ritar många 
likadana delar så är det en vinst att man kan använd samma del till offert/layout som till 
produktion. Man kommer närmare verkligheten redan hos kunden.  

Aktivitetsmätaren 

Här ser man skillnaden när man använder LOD på 
det sätt som gruppen tagit fram och när man inte 
använder LOD alls. Detta är en liten 
sammanställning och ändå är skillnaden markant. 
Hos Hanter är det inte ovanligt med 
sammanställningar med över 13 000 i antal öppna 
dokument. Vänstra rutan representerar antalet 
öppna dokument och nästa antal parter. Den gröna 
stapeln står för belastat minne. 
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Utav denna information har vi utarbetat en arbetsgång som ska följas när konstruktörerna på 
Hanter IT bygger upp stora sammanställningar. Denna arbetsgång ska även vara en hjälp för 
nyanställda på Hanter IT, vilket var en önskan från Hanter`s sida.   

Gruppen har lagt arbetsgången som bilaga. 
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5.3 Import av leverantörsdelar 

När man ska hämta in delar till programmet så skall en LOD nivå definieras likadant som man 
gör i andra fall. Där går man in och tar bort allt som man inte behöver för att hålla nere 
detaljrikedom. T.ex. delar som sitter innanför skalet på en motor som inte syns på ritningen 
men som datorn ändå räknar på. När detta är gjort så sparas delen på ett lättåtkomligt ställe 
där det är lätt att hitta delen om den ska användas igen vid ett senare tillfälle. När man sedan 
lyfter in delen i sammanställningen så hämtar man in delen med layout som aktuell detaljnivå. 
Då får man in komponenten med ett minimum av detaljer utan att man behöver riskera något 
framtida fel. 

5.4 Rekommendationer  

Det som gruppen har kommit fram till är att Level Of Details är den del som alla har störst 
fördel av att arbeta med. Genom att använda den mall som gruppen tagit fram så kommer man 
att minska datakraften vid stora sammanställningar. Man får också en struktur som känns igen 
av alla berörda. Detta leder till minskad arbetsbörda i det långa loppet. Det är ingen stor 
förändring i de dagliga rutinerna men ger ett stort utslag för hur datakraften hanteras.  

 Det som gruppen ser som en stor möjlighet och ett sätt för att ytterligare effektivisera 
ritningsprocessen ligger i Content Center. Om man skapar ett fungerande mappsystem för alla 
de delar som man använder mer än en gång så kan man använda snabbkommandot i Inventor 
för att hämta in komponenter. Om man tillexempel hämtar hem en motor från någon 
leverantör så fixar man till den enligt den arbetsgång gruppen rekommenderar. När man sedan 
ska spara den så lägger man den under till exempel leverantörsdelar – motor – leverantör och 
där finns alla motorer från den leverantören. Nästa gång man ska hämta in en motor så går 
man via snabbkommandot och letar under leverantörsdelar – motor – leverantör och där ligger 
bara ett par stycken motorer att välja bland, man tar den man ska ha och lägger in. Då vet man 
att den är rätt uppbyggd med LOD layout och bara att använda. Bara ett ställe att leta på och 
ett fåtal dokument att välja bland. Man har minimerat tiden att leta efter delar i olika projekt 
och bläddra bland alla filer. Man kan även vara säker på vad man får. På samma sätt bör en 
katalogstruktur läggas upp för de egna delar som används ofta. Allt för att man snabbt ska 
kunna hämta delar som redan är ritade och inte rita delar flera gånger.  

Någon slags kontrollfunktion måste finnas för att man ska vara säker på kvalitén på de delar 
som ingår i Content Center. Utan denna kontroll så kommer systemet inte att fungera. Man 
måste kunna lita på de delar som ligger i Content Center. Annars så kommer man inte att 
spara någon tid och det är där hela vinsten ligger. 

Hela mappstrukturen kommer att följa med programmet vid uppdateringar och därför så 
kommer man kunna utveckla systemet allteftersom. Mappstrukturen ligger kvar och kan 
användas år ut och år in och hela tiden utvecklas.  

Av den information som gruppen fick fram om Teamax så rekommenderas att Hanter 
ingenjörsteknik implementerar detta program i sin företagsstruktur så snart som möjlig. Det 
kommer att underlätta och förbättra för alla medarbetare, inte bara konstruktion.  
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6. Diskussion 

Arbetsgång idag: arbetsgången som Hanter ingenjörsteknik har idag är inte så strukturerad 
som den kan vara för att vara så optimal som möjligt. Det har hänt ett flertal gånger att två 
konstruktörer har jobbat med samma ritning. Detta är ett problem som delvis ska lösas med 
hjälp av filhanteringssystemet Teamax. Vi började leta information om Teamax och tog reda 
på dess fördelar och även nackdelar. Men efter en tid så kom gruppen i samspråk med vår 
handledare, Daniel Jeppsen, fram till att gruppen inte skulle gå djupare in Teamax denna 
gång. Detta är ett system som Hanter IT inte ska introducera i företaget förrän mycket senare. 
Hanter IT kom fram till att de inte behöver denna information i detta läge. Därav gör gruppen 
bara en kortare analys av Teamax i detta arbete. Gruppen anser dock att Teamax kommer att 
hjälpa till att styra upp många av Hanter`s problem som uppstår idag. 

 

 

Framtida arbetsgång: Gruppens förslag är att följa den arbetsgång som är framtagen. 
Arbetsgången är framtagen på det sätt att den ska hjälpa till och förenkla metodiken i arbetet 
så att alla ska arbeta på ett likvärdigt sätt. På detta sätt ska det i framtiden undvikas mycket 
”extraarbete”. Med hjälp av Teamax så kan man undvika att två konstruktörer sitter och ritar 
på samma sammanställning. Arbetsgången förenklar även uppbyggnaden av stora 
sammanställningar.  

Arbetsgången ska även vara en god hjälp för nyanställda som kommer in företaget som ska 
börja rita. Även om man bara ska rita upp en mindre ritning eller en stor så ska arbetsgången 
vara till hjälp. När det gäller stora sammanställningar så är arbetsgången till för att 
effektivisera arbetet gällande datorkraften.  

Content Center kommer även vara till hjälp på så sätt att man snabbt kan komma åt de delar 
som man återanvänder kontinuerligt. Men en godkännandekedja som gör att de delar som 
läggs in är riktiga och uppbyggda på rätt sätt så kommer man spara mycket tid under 
ritningsprocessen. Man får lätt att hitta rätt del till den ritning man håller på med. 
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7. Slutsats  

Om man ska summera arbetet gruppen har gjort på Hanter Ingenjörsteknik så var det väldigt 
mycket informationsinsamling i första stadiet. En hel del tid gick åt att lära känna 
programmet, Inventor. Efterhand så utvecklades arbetet till att hitta en bra arbetsgång som 
konstruktörerna kunde följa för att förenkla sitt arbete i Inventor när de bygger upp 3D-
modeller. 

Om Hanter Ingenjörsteknik tar åt sig den arbetsgång som gruppen har jobbat fram kommer 
framförallt arbetet med stora sammanställningar underlättas. Sammanställningarna blir lättare 
att hantera med dagens datorprestanda som finns tillgänglig på Hanter Ingenjörsteknik i 
dagsläget. Även integreringen av nyanställda blir lättare, de får en mall att jobba efter.  

I dagsläget är det bara tre konstruktörer som jobbar i 3D. De konstruktörer som i dagsläget 
inte jobbar i 3D kommer att få en lättare övergång från 2D till 3D om de följer den arbetsgång 
som gruppen tagit fram.  

Just funktionen Level Of Details känns viktig att kunna hantera på ett bra sätt för att kunna 
hantera stora sammanställningar som tar mycket av datakraften, vilket är ett stort problem i 
dagsläget på Hanter Ingenjörsteknik. 

Det som gruppen tar till sig är de problem som kan uppstå vid 3D-cad, t.ex. problem med 
datorkraften när stora sammanställningar med många dokument hanteras. Det gäller att hitta 
en väl fungerande arbetsmetodik för att kunna få arbetet att flyta på bra. Även ett väl 
fungerande filhanteringsystem underlättar arbetet. Det går snabbare att bygga upp 
sammanställningar om man hittar de parter som behövs. Man behöver inte rita upp allt från 
grunden om man har ett väl fungerande bibliotek med standardparter. Det tar inte heller så 
lång tid att hitta dem. 
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