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MODIFICAR L’ASSIGNACIÓ D’UN RECURS EN UNA OT (NET-01) 

 

El dia a dia pot provocar canvis en la planificació dels treballs de manteniment, ocasionant 

canvis en l’assignació d’operaris respecte la planificació inicial. Per poder reflectir aquests 

canvis en el programa i actualitzar la càrrega de treball dels recursos, cal actualitzar les dades a 

les ordres de treball. 

 

Una cop localitzada l’ordre de treball, es poden modificar els camps desitjats (en aquest cas, 

les previsions). Per entrar a l’ OT, fem un “doble click” sobre ella i, tot seguit, despleguem 

l’apartat de previsions com es mostra a continuació:  

 

 
 

Cal remarcar que, per poder agregar un recurs en previsió, aquest ha de 

tenir definit un calendari i estar incorporat en algun grup de treball que doni 

servei a la zona relacionada amb l’OT.  

 

 

En el cas que el canvi d’assignació calgui realitzar-lo en més d’una ordre, o que ens interessi 

conèixer la càrrega de feina, podem realitzar-ho ràpidament de manera massiva des de la 

finestra del llistat d’ordres, després d’haver filtrat aquest per seleccionar tan sols aquelles que 

en siguin objecte. 

 

Per a realitzar les accions massives dels recursos, s’ha de seleccionar mitjançant els 

comandaments bàsics de Windows (Control, Shift) les ordres en què es vol modificar 

l’assignació i després prémer el botó de canvi de recurs. 

 

Al seleccionar el 

canvi de recurs, es 

desplegarà la 

càrrega de feina dels 

diferents recursos 

que podrien realitzar 

les tasques de l’OT 
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Tan sols es poden realitzar accions massives sobre ordres que depenguin 

de la mateixa zona gestionable, o de zones gestionables que 

comparteixin la mateixa configuració de gestió. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Botó de canvi 

massiu de recurs 

Permet limitar la modificació 

d’aquelles ordres amb un recurs 

assignat determinat 

Selecció del nou recurs a 

asignar  
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Si el procés de reassignació es detecta que es produirà una sobrecàrrega de feina pel nou 

recurs assignat, el programari generarà un avís que permetrà no aplicar la modificació, per 

poder adequar les càrregues de feina dels diferents operaris. 

 

 
 

 

 


