
 

NET-10 

COM TANCAR UNA ORDRE DE TREBALL (NET-M02) 

 

Per a poder tancar una ordre de treball el primer cas serà localitzar-la. Per això disposarem 

de diferents filtres en l’accés web que ens ajudaran en aquesta fase. 

 

 
 

Un cop localitzada la OT entrarem en ella fent click sobre ella mateixa o sobre el llapis que 

es visualitza a la dreta. 

 

Un cop oberta la ordre de treball podrem visualitzar tota la informació d’aquesta en les 

diferents pestanyes que se’ns mostraran. Per tancar la ordre de treball s’hauran 

d’emplenar tots els camps que es mostren a continuació (Es orientatiu, poden emplenar-se 

de mes o menys depenent de les vostres necessitats): 

 

A la pestanya de dades generals: 

 

 
 

Aplica el filtre, tant 

de text com complex 

Permet buscar per text sobre el llistat 

Permet configurar 

filtres complexos 

per consultar OTs 
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A la pestanya de tasques (només per preventius): 

 

S’hauran de marcar les tasques com realitzades, es podrà fer tasca per tasca o de forma 

massiva per actiu o per OT. 

 

 
 

En cas de que la revisió d’alguna de les tasques comportes la detecció d’una anomalia, 

s’haurà de marcar la tasca com a realitzada i crear un correctiu vinculat a l’actiu on s’ha 

detectat el problema. 

 
  

Marca totes les tasques 

de la OT com a realitzades 

Marca totes les tasques 

del actiu com a 

realitzades. 

Mostra el detall de les 

tasques de l’actiu 
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A la pestanya de costos: 

 

En la pestanya de costos s’hauran d’introduir el temps dedicat a realitzar les ordres per 

part dels operaris.  

 

Per introduir la dedicació s’hauran de crear tantes línies per dia com operaris hagin 

participat.  Un cop introduïdes s’haurà d’indicar quins actius es van mantindre i aplicar la 

distribució de costos per a que MantTest generi automàticament les línies de cost per cada 

un dels actius. 

 

 
 

No s’hauran d’emplenar les dades relatives a recanvis ni a altres costos. 

 

Un cop introduïdes totes les modificacions a les OTs aquestes s’hauran de guardar amb el 

botó de guardar de qualsevol de les pestanyes. 

 

Es possible introduir totes les dades de la OT a la vegada o fer-ho de forma continuada 

durant el desenvolupament de les tasques. 

 

 

 

 

Activa el mode de 

distribució automàtica. 

Imprescindible en OTs de 

més d’un actiu 

Configura les línies de 

cost per dia y operari 

Aplica la distribució 

automàtica definida. 

Imprescindible per 

finalitzar la distribució 

automàtica 

Permite definir sobre que 

activos se ha realizado la 

revisión. 


