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nog willen bijhouden. Het heeÍt de
voorkeur om dit na elke klus te doen
om vast te stellen dat de hoogst betrouw- omdat anders misschien belangrijke
bare en meest geavanceerdecomputer informatiewordt vergeten.Als de volgende storing zich echteralweer aanfouten voortbrengt. Dezefouten worden
dient, wordt het tijdelijk even op een
somsgedoogd en dan is het een ingecal- papierle geschrevenen worden de
werkzaamhedengewoon geclusterd.
culeerdgegeven.Maar dat ze een nega- Vervolgensgaanaan het eindevan de
tieve invloed hebbenop de monteurs, werktijd de verzameldegegevensde
computer in. Zo hoeÍt de pc per dag
daar staat niet iedereenbij stil. ls deze
slechtseenmaalte wordenbedreigden
negatieveinvloedwel eens in kaart kan tijd wordenbespaard.
De snelheidvan het invoeren van de
gebracht?En willen we het eigenlijkwel
gegevensis aÍhankelijk van de vaarweten? digheid en ervaring met het onderMaar soms
houdsoftwareprogramma.
W i m v a n d e r H a v e * zijn onderhoudsactiesniet zo duidelijk, de monteurzatop een- al danniet
onderhoudtechnisch- probleem, te
a elk karwei in de technische broedenof onderhieldeven zichzelÍ.In
dienstmoet zo'n klus worden welk veld stop je die gegevensdan?
ingevoerd in het onder- Datainvoerenwordt meestalniet ervahoudsoftwareprogramma.De tijd, de ren alshet hoogtepuntvan de dag.Dit
gebruikiematerialenen wat we verder kan dan in de regel veraangenaamd

u,orden met een kopje koffie. Tussen
het gesprekdoor rent de bedrijfskat
A1sje allesmeeor-erhet toetsenbord.
rekent en heel eerlijk bent, gaat er
gau\v eenul1Í per monteur per dag inzrtten.
',:-:':=.:::-.,:
Van een monteut in een technische
dienstworden andereku'aliteitenverwacht dan \"an een monteur uit bijassemblavoorbeeldeen u-il1eker-rrige
gefabriek. In een onderhoudsdienst
verwachtenwe \-an een monteur analytisch vermogen in storing zoeken,
creativiteitom met de bestaandemiddelenontstaneproblemenop te lossen,
vaardigheidin mondelingeen schriftelijke communicatie, flexibiliteit en
onder een hoge, wisseiende sPanningsboogkunnenÍunctioneren.Naast
natuurlijk vakbekwaamheiden sleuielvaardigheid. Verder wil iedereen
fijne collega's.Ook je collega'swillen
dit. Bioritme,eenspeeltjevan arbeids-
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deskundigen,gaatoverje spanningen
ontspanning,het verstandig verdelen
van je energieover de hele dag voor
een maximaleprestatie.Dit gaat voor
eenmonteur vaak niet op. Meestalbepalen storingen de spanning en ontspanningvan de dag.
ele thesrie en d* prakÊiik
Een monteur achtereencomputer,het
zijn twee gescheidenwerelden. Zij
tr4chten samente werken. Het zitten
achterde computer is de monteur letterlijk uit zijn loop haien. De stroom
van actir.iteiten wordt onderbroken
om eenander- theoretisch- procesin
te gaan. Het uitvoerendewerk is de
praktische wereld in de technische
dienst.Dit werk bestaatuit allerleiontwikkelingen die in, door en over elkaar
heenbuitelen.Het kan somsecht hectisch zijn.
's Morgens weet je nooit waar het 's
avondseindigt.Wekunnenzeggendat
het uitvoerendewerk in eentechnische
dienst leeft en stroomt,het is dus een
analoogproces.Achter een computer
zitten en data invoerenis daarentegen
een digitaal gebeuren.In feite wordt
het analoge proces, het levery de
stroom uit de technischedienst omgezet in enen en nullen. Dit is wat de
monteur doet achterde computer.Hij
maakt een vertaalslag.De monteur is
in feite de intermediair tussenanaloog
en digitaal. Met dezevertaalslagstaat
of vali een onderhoudsoftwareproSramma.
De praktischegegevensinvoeren,hoeft
geenprobleemte zijn. De foutenbeginnen daar waar de interpretatie start.
Laten we als voorbeeldeen aanrijding
in de straat nemen.Een optimist, een
pessimist en een kleurenblinde zien
hetzelfdeongeluk gebeuren.Zlj staan
erbij en kijken ernaar.De eerstevindt
het ongeluk nogal meevalleryde pessimist zoekt de schuldigeen de kleurenblinde zieÍ de betrokkenenbij het
ongeluk niet verbleken.Hun verslag
r--rrer
het ongeluk zal verschillendzijn.
Interpretatieis vooral eenervaringsgeger-m. Hier komt het digitale tekort
van de computer om de hoek kijken:
een soitrrareprograÍnma is gewoon
niet in staat om intuïtief aan te voelen
waaÍ l\ at moet komen en waarom.
Rsmme l e r in, r c m m ei *r * i ê
Laten we eenssílstaan bij de tijd en
wat dit allemaal kost. We stelden al
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dekffieautomaat!
De besteplekuoorgoedeideeën:
eerdervast dat eenmonteur,allesmeegerekend,ook de koffie,de Poesen het
socialepraatje,gauw eenuur per dag
kwijt is. Met vijf monteurs Pratenwe
over vijfentwintig uur per week.Tellen
we hier vier uur bij op van de chef die
de foutieve invoer in het softwareprograÍuna uitfiltert, dan komen we oP
negenentwintig uur. En hier komt nog
eens bij de onschatbaretijd die we
kwijt zijn omdat we door foutieve gegevens op het verkeerde been zijn
gezet.Al met al winnen we een volledige monteur extra als we bovengenoemdeproblematiekkwiit ziin.
*p*es*ing
Techniekleeft en als de computer dit
leven digitaliseert dan haalt het een
beetjede ziel uit het werk. Het volgende voorstel is kinderlijk eenvoudig.
Hang naastde koffieautomaateenmemorecorder.Naast de memorecorder
hangt dan eenprotocol.In dit protocol
staan de in te voeren gegevensin de
memorecorder.De volgorde kan worden genomen zoals het softwareprogramma dit dicteeÍt, bijvoorbeeld:de
naam,de tijd, het uitgevoerdewerk, de
benodigde artikelen, enzovooft. Zo
gaat het dus voortaan:na een klus de
memoknop indrukken en de data vertellen.Eensper week kan iemandvan
het kantoor de gegevensdownloaden
en ze invoerenin het onderhoudssoftwarepakket.Nu ontstaater een redelijke garantie van enige uniformiteit.
Ook de snelheidvan het invoerenvan
de gegevenszalbehoorlijk stijgendoor
de toenemendevaardigheid met het

programma.De controlevan de ingevoerde gegevensdoor een leidinggevendevervalt. Maar het kan nog mooier.Met de modernespraaksturingis de
memorecorderbehoorlijk te automatiseren.Het raadplegenvan de data uit
is
de computervoor onderhoudsacties
natuurlijk altijd mogelijk, maar dit is
een andere functie van het softwarepakket. Toen we de hierboven genoemdeoplossingvoorstelderykwam
de tegenwerpingvan de kosten.Een
extra meisje past niet in het budget.
Maar in werkelijkheid zljn deze extta
kostener natuurlijk niet.Maakbijvoorbeeld eenseen som van de besparing
in tijd van de monteurs en controle
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van de dag'
h*t ïacogt*prxnt
van de leidinggevende. Bovendien,
werkplaatstarieventen opzichte van
kantoor liggen vaak veel hoger omdat
de kosten van de werkplaats meewegen. Dan kan onze monteur zljn aandacht tenminste richten op datgene
waarvoor hij eigenlijk komt en waarvoor hij gekozenen geleerdheefl de
tr
techniek.
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