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Ny Premaster versjon
I april slippes en ny versjon av Premaster. Den inneholder et totalt redesign av vedlikeholdsmodulen som vil forenkle bruken av programmet.
I tillegg kommer mange nye funksjoner som kundene kan ta i bruk.

Forrige versjon av Premaster kom i mars 2017.
Hovedvekten lå da på ny funksjonalitet for
flåtestyring.
I den nye versjonen som slippes i april vil
brukeren se et helt nytt design av vedlikeholdsmodulen.
Redesignet innebærer et mye enklere brukergrensesnitt. Flere vinduer er slått sammen slik
at brukeren kan nå det meste i vedlikeholdsmodulen fra ett sted. Dette betyr forenkling
for brukeren i tillegg til mange nye muligheter.
I ett og samme vindu finner du både utstyr,
vedlikeholdsjobber, reservedeler, historikk,
fellesprosedyrer og arbeidsordremaler i tillegg
til gamle og nye funksjoner. Du kan i kontorsystemet jobbe med flere skip samtidig. Ny
funksjonalitet er lagt inn som jobbstatus,
mulighet for å starte større jobber som går
over tid samt delegering av jobber internt.
Den nye vedlikeholdsmodulen har samme
layout som andre moduler i systemet slik at
brukeren lett kan kjenne seg igjen.

Deler av Premas sin utviklingsavdeling som har jobbet intenst det siste året for at Premaster 2.14 skal
fremstå som et enda bedre verktøy for gamle og nye kunder. Fra venstre: Turid Tomren, Helge Rønstad,
Gunn-Iren Solheim, Jan-Gerhard Remøy, Olaf Brungot og Vegard Øvrelid.

Premaster GO

Den nye vedlikeholdsmodulen inneholder
mange flotte nye funksjoner samtidig som den
tar med seg all den kunnskapen og erfaringen
som Premas har bygget opp ved å jobbe tett
med brukere over mange år.

– det enkle programmet som kan gjøre mye!

Premaster GO er en Web-klient som går mot samme database som Premaster Desktop med
forenklede brukerfunksjoner.
Flere av våre kunder har tatt i bruk Premaster GO. Dette er Premaster
versjonen du kan ta med deg på mobiltelefonen, på nettbrettet eller logge
på via PC’en. Premaster GO går mot samme databasen på skipet eller
på kontoret som Premaster Desktop og inneholder de mest brukte
brukerfunksjonene.
Skal du signere vedlikeholdsjobber, se på et dokument, skrive en avviksrapport, signere et sertifikat eller få oversikt over status i Dashboardet
er Premaster GO løsningen.
Premaster GO oppdateres
med nye funksjoner parallelt med
ny Premaster versjon

Har du ikke Premaster GO?
- Ta kontakt med Premas for å få den installert!
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Torghatten tar i bruk Premaster
Torhatten Nord har brukt Premaster over 10 år, nå har hele rederidelen i
Torghatten konsernet tatt i bruk Premaster.

Som det største rederiet med 50 ferger og
hurtigbåter, har Torghatten Nord vist vei
for de øvrige rederiene i Torghatten. I 2016
besluttet Torghatten ASA på konsernnivå å
standardisere på Premaster.
Før standardiseringen hadde Torghatten
systemer fra flere ulike leverandører.
De gode erfaringene Torghatten Nord hadde
med bruk av Premaster over mange år kombinert med fordelene ved å standardisere på
et system gjorde at Torghatten ASA besluttet
å ta i bruk Premaster i alle de ulike rederiene i
konsernet.
Det siste rederiet som fikk implementert
Premaster var Fosen Namsos Sjø AS.
Premas konverterte 22 skip fra det gamle
systemet samtidig som databasene ble ryddet
og vasket og ny funksjonalitet for flåtestyring
ble tatt i bruk.
I dag har alle selskaper i konsernet med en
samlet flåte på ca 110 fartøy, tatt i bruk
Premaster som skipsadministrasjonssystem.

Riksveien over Oslofjorden. Bastø Fosen er et av selskapene i Torghatten konsernet som har
tatt i bruk Premaster.

The World ny Premaster kunde
The World er en av mange nye kunder som tok i bruk Premaster i 2017.
Premas sin kundebase øker. De nye kundene
kommer fra flere segmenter og i 2017 var det
havbruk og passasjer som økte mest. En av
våre nye kunder er cruiseskipet The World.
For å holde seg i toppen i cruisesegmentet
er kvalitet et nøkkelord for et rederi som The
World. Premas er svært fornøyd med at valget
av deres nye kvalitetssystem ble Premaster.

The World bruker en miks av Premaster
Desktop til mer krevende oppgaver og
Premaster GO til enklere oppgaver ombord
slik som oppslag av dokument og registrering
av hendelser på stedet.
Implementering av Premaster ble gjort i tett
samarbeide med rederiets hovedkontor i Fort
Lauderdale, Miami i 2017 og avsluttet med
brukerkurs ombord i januar i år.

Premaster kurs i Cozumel, Mexico. «Ombord er
der 100 ulike stillingskatogorier som logger på
Premaster» sier Øyvind Rabbevåg. Han er vår
ansvarlige for Premaster implementeringen for
The World.

Brukertips: «Høyreklikk»
I Premaster ligger der ulik funksjonalitet i ulike vinduer
ved høyreklikk. Dersom du eksempelvis ikke får frem
alle bestillinger i lista, høyreklikk og se på dine
brukerpreferanser.
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