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Abstract
The purpose of this project was divided in two parts. The first and the most
important were to create a tool that would be able to help Norrahammars
Mekaniska Verkstad to improve the precision and efficiency of their quotations.
The second part was to investigate which format a complete preparation needs to
have to allow importing in the company’s business system Monitor.
The comprehensive target was to create a computer system that would help the
Company in their quotation process. In relation to this, the format of the
quotations that Monitor can handle should be defined.
The assignment was characterized by practical application, developing of
computer program and to a certain amount also a literature study and information
search. The last-mentioned was in form of an analysis that showed us how the
company worked and by which method and routines. The search of information
presented the answer to the quotations format.
The result of this work contains a detailed description of the four text files that
Monitor can import. Further more a Quotation Calculator was developed that
easily predicts the costs of a product such as material and manufacturing.
With help from the different overhead rates that NMW use, the Quotation
Calculator then calculate a recommend price on a product to customer. This is
achieved without involving their business program Monitor.
By showing that an import of complete quotations in Monitor is possible, this
project opens the door for continuous work. A Work that will make the existing
CAD/CAM system delivers the four text files that the Quotation Calculator creates
today.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Projektets syfte var innehöll två delar. En del var att se över möjligheterna att
effektivisera och precisera offerthanterande hos företaget. Den andra delen var att
utreda i vilket format en färdig beredning skulle vara utformad för att
affärssystemet Monitor skulle kunna acceptera den vid en importering.
Det övergripande målet var att utveckla ett datorstöd i form av ett program som
ska hjälpa NMW i deras offerthantering I samband med detta ska även utseendet
och formatet på vad Monitor kan acceptera som indata definieras.
Uppgiften har präglats av praktisk tillämpning, utveckling av datorprogram, till
viss del en litteraturstudie och informationssökning. Det sistnämnda var i form av
en nulägesanalys som gav en inblick i vilka arbetsmetoder och rutiner företaget
hade. Informationssökningen gav också svaret på hur textfilerna skulle se ut.
Resultatet av arbetet är en detaljerad beskrivning på hur de textfiler, som krävs för
importering i Monitor, ska vara uppbyggda. Dessutom utformades en
offertkalkylator där det med väldigt små medel går att förutse bland annat
legokostnader, materialkostnad och tillverkningskostnad. Med hjälp av de vinstoch omkostnadspålägg som används räknar kalkylatorn ut ett rekommenderat pris
till kund utan att behöva använda Monitor.
Projektet har visat att det är möjligt att importera beredningar till Monitor och det
fortsatta arbetet blir att få ett CAD/CAM system att leverera textfilerna som
offerkalkylatorn skapar idag.
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Förord
Arbetet ”Datorstödd processberedning för effektivisering av offertarbete” har
utförts i samarbete med AB Norrahammars Mekaniska Verkstad i Hovslätt. Dessa
vill vi tacka för ett väldigt trivsamt arbete och nära samarbete. Vill även tacka vår
handledare på företaget Fredrik Målberg som gjort detta arbete möjligt genom att
svara på alla frågor.
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Inledning

1 Inledning
Att offerera till kund innebär att sätta ett värde på alla aktiviteter,
maskinkostnader, material, omkostnader, personalkostnad etc. som krävs för att
kunden ska få en korrekt leverans i rätt tid till ett uppgjort pris. I SMF (små,
medelstora företag) består detta arbete idag av en kombination av erfarenhet,
arbetsrutiner och kalkylverktyg. Detta gör att en offerprocess som är väldigt
korrekt och effektiv är ett mycket bra konkurrensmedel hos SMF. Det visar sig att
pris till kund med index 100 kan i efterkalkylen variera mellan 70 – 200. Detta
utgör ett glapp som är högst oönskat. 70 är en bra siffra, 200 däremot, innebär att
företaget gjort en ekonomisk förlust.
Arbetet har initierats utifrån projektet "Offertprocessen för ökad konkurrenskraft
hos SMF", (http://extra.ivf.se/offertprocess/), som drivs av IVF
Industriforskning och utveckling AB och Tekniska högskolan, Högskolan i
Jönköping. Projektet är finansierat av VINNOVAs satsning Effektiv
Produktframtagning. Deltagande företag är främst Norrahammars Mekaniska
Verkstad och Atlet AB.

1.1 Företaget
Norrahammars Mekaniska Verkstad (NMW) grundades 1973 av Peter Matussek,
men köptes 2004 av Fredrik Målberg (VD) och Torbjörn Danielsson
(Styrelseordförande). Som namnet antyder startades företaget i Norrahammar,
men flyttade 1994 till Hovslätt och egna lokaler. Företaget har idag 24
medarbetare varav 5 har en administrativ tjänst och 19 jobbar i verkstaden.
Företaget har idag en omsättning på 29 MSEK. Företagets storlek ser ledningen
som en fördel eftersom detta tillåter dem att vara flexibla och kan leverera
produkter med kort varsel.
NMV:s huvudsakliga sysselsättning är legotillverkning till den Svenska industrin.
De fyra största områdena är truck, hydralik, inredning och övrig industri. Den
största delen består av skärande tillverkning, men också till viss del svetsning och
montering. De kan också via sina underleverantörer erbjuda alla sorters
ytbehandling. De största kunderna är Atlet, ITAB, Fläkt OY och Stacke hydraulik.
( Norrahammar, 2006 ), (F. Målberg)

1.2 Syfte och mål
I dagsläget har NMW en precision på +/- 25 % på deras offerter och en för lång
offereringstid. Projektets syfte är därför att försöka se över möjligheterna att skapa
ett datorstött program som kan effektivisera och precisera offerthanterande hos
företaget. Tidskalkylen som idag beräknas av en utomstående beredare, görs sällan
en och en vilket innebär att ibland dröjer innan de kommer NMW tillhanda.
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Genom att kunna offerera både snabbt och precist vet företaget att de har bra
kontroll på alla aktiviteter. Det ger också signaler till kunden att företaget har bra
kontroll över sin organisation. Dessutom är det en stor fördel att mot sina
konkurrenter snabbt kunna lämna en offert till kund. Med snabbare offerter kan
företaget också visa att de både är intresserade och vill ha jobbet.
Det finns också ett annat syfte med projektet, vilket är att se över möjligheterna
att importera beredningar i Monitor. Anledningen är att det i ett senare skede ska
kunna gå att importera färdiga beredningar direkt från ett CAD/CAM system in i
Monitor. Uppgiften är dock att enbart försöka definiera vad som Monitor
accepterar som indata och inte vad som kan/ska komma från ett CAD/CAM
system.
Det centrala målet blir att försöka utveckla ett verktyg som ska hjälpa NMW att få
en bättre precision på offerterna samt en mer effektiv process. Systemet skall göra
detta genom att innefatta dels en materialkostnadsberäkning, men också en
tidsberäkning. Förhoppningen är även att verktyget skall användas för att
exportera data från en beredning som senare kan komma att importeras i
affärssystemet Monitor som används av företaget. Förhoppningen är att företaget
efter avslutat examensarbete ska kunna använda verktyget för att på detta sätt
kunna ge kunden en mer korrekt och snabb offert vilket i stor utsträckning
kommer att tillfredställa kundens behov. Att hamna inom 5 % felmarginal är ett
önskat mål.

1.3 Avgränsningar
NMW är i första hand leverantör av svarvade och eller frästa detaljer som i
förekommande fall kompletteras med svetsning, ytbehandling och montering.
I överenskommelse med NMW kom arbetet enbart att inrikta sig på svarvade
detaljer. Detta för att dels hitta en lämplig avgränsning som passade för
examensarbetes längd, men också för att tillverkningen till största del består av just
svarvade detaljer.
Projektet har för avsikt att ta vid först när NMW fått en ritning i 2D och kommer
därmed inte att i rapporten behandla något annat format vad gäller inkommande
order eller offerter. Det finns som målsättning att det utvecklade systemet skall
vara klart för att användas och förhoppningsvis kunna leverera en färdig
beredning i samma format som Monitor kan importera.
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1.4 Disposition
Till att börja med kommer det ges en beskrivning av den teoretiska bakgrunden
där det kommer en del förklaringar till de metoder och ord som används i
rapporten. Det följs upp av mer detaljerad genomgång av arbetsgången och vägen
fram till det slutliga resultatet. Rapporten avslutas med en slutsats och diskussion.
1.4.1

Teoretisk bakgrund

I kapitlet berörs de olika teorier som används för att för arbetet vidare. Det
beskrivs bland annat om Material – och produktionssystem, Avix-method, och
VBA.
1.4.2

Genomförande

I genomförandet beskrivs arbetets tillvägagångssätt och de olika ingående
momenten som arbetet fört med sig såsom en nulägesanalys och lösningsstrategi.
Här finns även en redogörelse för utvecklingen av systemet.
1.4.3

Resultat

Här presenteras det resultat som gruppen kommit fram till efter avslutat arbetet i
form av ett system för processberedning och effektivisering av offertarbete.
1.4.4

Slutsats och diskussion

Rapporten avslutas med en del som heter slutsats och diskussion där författarna
framför sina egna reflektioner och tankar kring projektet. Det finns även förslag
på fortsatt arbete.
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2 Teoretisk bakgrund
Kapitlet beskriver den teorin bakom de verktyg som användes för att lösa
uppgiften.

2.1 Material och produktionsstyrning (MPS)
En effektiv styrning och utnyttjade av resurser såsom maskiner, personal, material
och information är viktiga funktioner för att ett tillverkande företag skall bibehålla
sin lönsamhet och expandera i önskad riktning. Samtidigt skall kundernas behov
av kvalitetsprodukter tillgodoses. Industriföretagen strävar idag efter mot ständiga
förbättringar i riktning mot en resurssnål, snabb och flexibel produktion.
(Dahlborg, 1997)
Den operativt inriktade administration som krävs för att styra flödet av material
och produkter inom en given fysisk produktions- och distrubutionsstruktur kallas
materialstyrning. (Storhagen, 1997) Förutsättningen för produktion är att företaget
framställer någon slags slutprodukt, detta sker genom en eller flera operationer
och ett eller flera material. Företaget kan ses som ett öppet system (Figur1) där det
på ena sidan kommer in råmaterial, personal, kapital och där det på andra sidan
kommer ut en färdig produkt.

Figur 1: Produktionssystem

2.2 Monitor
Monitor är ett windowsbaserat affärssystem. Systemet följer ODBC-standard
(Open Database Connectivity), vilket ger stora möjligheter vad gäller datautbyte
med externa program och stor valfrihet vid val av databashanterare.
Användargränssnittet är uppbyggt enligt MDI-tekniken (multiple document
interface). Tekniken gör att man ha flera fönster eller rutiner öppna samtidigt.
Användarmanualen finns som onlinehjälp, helt uppbyggt enligt WindowsStandard. Den senaste versionen kan testköras via Internet. Där finns möjlighet
att prova systemet, att utvärdera samt att se alla nyheter och möjligheter.
Monitor är uppdelat i 6 olika huvudmoduler som alla har olika funktioner. Härnäst
följer en uppräkning och beskrivning av dessa.
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Tillverkning
Stöd för planering, styrning och uppföljning av tillverkningsflödet. Exempel på
funktioner som ingår är beredning, förkalkyl, efterkalkyl och omplanering.
Inköp
Under denna funktion finns det möjlighet att kontrollera planering, styrning och
uppföljning av inköpsorder. Här finns det funktioner som medger
leverantörsregister, rutiner för orderinköp, ordererkännande, utbetalningar mm.
Försäljning
Under försäljningsfliken i programmet finns stöd för planering, styrning och
uppföljning av försäljningsorderflödet. I denna modul kan det föras register över
kunder, offertrutiner, fakturering och inbetalningar. Modulen är förberedd för att
hantera EDI-meddelanden.
Lager
Stöd för planering, styrning och uppföljning av lagret. Exempel på funktioner är
artikelregister, inventering, spårbarhet och kvalitet.
Verkstadsinformation
Stöd för arbetsorder och närvarostämpling i realtid. Här kan företaget föra
anställningsregister, i detalj planera arbetsorder, se löneunderlag och scheman.
Redovisning
Stöd för effektiv bokföring. Här kan dagbok föras och se budgetrutiner. Finns
också möjlighet att skapa kontoplan eller projektredovisning.
Till programmet finns det ett antal tilläggsfunktioner att komplettera med. Dessa
funktioner ingår inte som standard utan måste köpas till separat. Här kan nämnas
att det finns en funktion som ger engelskt version istället för den förinstallerade
svenska funktionen. En annan funktion som finns att köpa till är tidskalkyl, vars
syfte är att underlätta offerthanteringen i företaget genom att en tidskalkyl på varje
detalj beräknas och senare ligger till grund för ett offererat pris till kund.
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2.2.1

Processberedning och operationsberedning

I samband med att NMW gör en förkalkyl, bestämmer företaget också hur den
skall framställas i den egna produktionen. Här kan NMW, vid bestämning av ställ
och stycktider, ha hjälp av lagrade grunddata som finns i Monitor. I Monitor
framgår det vad tidigare liknande produkter haft för stycktider och ställtider.
Beredningen kan delas in i två huvudfaser, processberedning och
operationsberedning. (AMU, 1990)
Processberedningen omfattar följande fyra steg:
•

Val av tillverknings- och kontrolloperationer samt operationsföljd

•

Bestämning av lämpliga maskiner för de olika operationerna

•

Beställning av eventuelle specialverktyg för de olika operationerna

•

Grov tidsuppskattning

Operationsberedningen som följer har processberedningen som utgångspunkt. I
operationsberedningen görs en utförlig beskrivning av metoden för varje
operation. En operationsberedning innehåller följande sex punkter:
•

Bestämning av uppspänning i operationsutrustningen

•

Val av verktyg

•

Bestämma bearbetningssekvenser och operationsdata i maskinen

•

Framtagning av operationsritningar

•

Beräkning av operationstiden

•

Framtagning av eventuellt NC-program.

2.3 Avix method
Avix Method är en programvara som underlättar tids - och metodstudier för
manuellt arbete inom tillverkande industri. Tillvägagångssättet är sådant att de
operationer som ska undersökas filmas och analyseras sedan i en dator, med hjälp
av AviX. Programmet använder sig av standardtider för att ge detaljerad
information om tider från arbetsoperationer eller hela arbetsstationer (Figur 2).
Med standardtid menas en förutbestämd tid för ett visst arbetsmoment utfört vid
arbetstakt 100. Arbetstakt 100 är en internationell erkänd standard. Vid normal
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arbetsbelastning skall arbetstakten inte ligga över 100. AviX-systemet består av 4
olika klasser för att tilldela standardtider till olika typer av operationer. Tiderna
kommer från beräkningar gjorda på över 10 000 arbetsmoment.

Standardtider
Rörelsens längd
A
B

C
D

Lång rörelse över 13 cm
Lång rörelse över 13 cm
Kort rörelse under 13 cm
Alltid under 13 cm
Avsyna en komponent t.ex. en lödpunkt eller
artikelnummer

Rörelsens
svårighet
Inbegriper alltid
en svårighet
Ingen svårighet
Med svårighet
Inbegriper
aldrig
en svårighet

Figur 2: Standardtider

Dessa tider kan sedan användas till följande områden:
• Tid och metodstudie
• Produktivitetsutveckling för enskilda arbetsoperationer
• Optimera layout och använd metod för den enskilda arbetssituationen
• Optimera hjälpverktyg för den enskilda arbetssituationen
• Optimera produktens konstruktion för montering
• Ständigt förbättringsarbete
• Mätningar av produktivitet och effektivitet för olika produkter och
varianter i produktionsprocessen
• Presentation av nulägen och framtida produktion

Målet med att använda AviX är att reducera cykeltider och öka produktiviteten.
Genom sin analysmetodik kan AviX också urskilja vilka beståndsdelar som
konsumerar mest resurser. Därigenom är det enkelt att identifiera de områden
som har den största förbättringspotentialen. (Solme, 2006)
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2.4 Visual Basic for Application (VBA)
VBA används för att anpassa befintliga program. Den grundläggande skillnaden,
och den stora nackdelen, gentemot VB är att inga fristående program kan skapas
utan programmen ligger dolda i en huvudapplikation. Som skapare till VBA står
Microsoft och programmet finns bland annat med i Office-paketet.
(Lomax, 1998)
Programmet är kraftfullare än det tidigare makrospråket och breddar Excels
användningsområden. Det går att skriva kod som utför saker som inte finns i
Excels menystruktur. VBA skiljer sig i hög grad från det gamla textbaserade
språket och är istället ett objektbaserat språk. I Excels objektmodell finns det en
hierarki. Denna är mycket viktig när ett kommando utfärdas eftersom de alltid
måste ske nedåt i hierarkin.(Figur 3)
Rangordningen ser ut enligt följande och under de 3 objekten beskrivs några
exempel på dess egenskaper.
1. Application-objekt – Representerar hela
programmet Excel.
ActiveCell: Representerar den aktiva cellen i
kalkylbladet där markören står.
ActiveSheet: Representerar det aktiva
kalkylblad som visas i Excel
ActiveWindow: Representerar det aktiva
fönstret i Excel
2. Workbook – Representeraren hel arbetsbok
som är laddad i Excel
Activate: Aktiverar det som är specificerat.
Ex.
Workbooks(”bok1”).Activate
Aktiverar arbetsboken bok1.
Close: Stänger arbetsboken.
Save och SaveAs: Sparar arbetsboken
3. Worksheet – Representerar det kalkylblad
som skrivs i.
Calculate: Tvingar fram en beräkning.
Ex.
Worksheets(1).Calculate
I detta fall på det valda kalkylbladet.
Select: Markerar det som är specificerat.
Ex. WorkSheets(”Blad2”).Select
Markerar det valda kalkylbladet.
Protect/Unprotect: Skyddar eller tar bort
skyddet som lagts in på ett ark.
Figur 3: Objektsmodell
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Exempel på kommando som sparar ett visst ark i en viss arbetsbok:
Application.Workbook(”bok1”).Worksheet(”blad1”).Save
(Shepherd, 2005).

2.5 Självkostnadkalkylering
Självkostnadskalkylering är en metod för fullständig kostnadsfördelning. Detta
innebär att en kostnadsbärare får bära sina särkostnader samt en framräknad andel
av de samkostnader som finns i företaget. Totalresultatet blir positivt för företaget
om priserna konsekvent täcker självkostnaden för produkterna.
Självkostnadskalkylering används främst i tillverkningsindustrin (Expowera, 2007),
(Olsson, 2001)

2.5.1

Självkostnadskalkyl - samtliga kostnader i företaget fördelas

Självkostnadskalkylering används främst till att ge underlag för prissättningsbeslut på lite längre sikt och för långsiktiga lönsamhetsbedömningar. Vid mer
kortsiktiga beslut är det oftast bidragskalkylering som används. Vid
självkostnadskalkylering får företaget fram sitt resultat på följande sätt:
Resultatet = Totala intäkterna - Totala självkostnaden
Innebörden av detta är att vid självkostnadskalkylering är samtliga kostnader
fördelade på produkter ända fram till dess att de är levererade och betalda. Då
samtliga kostnader ingår i självkostnadskalkylen måste företaget använda sig av
vissa fördelningsnycklar för att de indirekta kostnaderna ska kunna fördelas på
kostnadsbärarna. De fördelningsnycklar som används är
MO
LO
FO
AO

Materialomkostnader
Legoomkostnader
Försäljningsomkostnader
Administrationsomkostnader

Genom olika beräkningar mellan de direkta kostnaderna och ovanstående
fördelningsnycklar görs olika påläggssatser. Hur dessa beräknas beskrivs nedan.
MO

Materialomkostnader. Kostnader i samband med materialprocessen före tillverkningen. Kan som exempel vara lagerkostnader, löner till inköps- och lagerpersonal, svinn.

LO
AFFO

Legoomkostnader. Kostnader i samband med legohantering.
Affärsomkostnader. Det är inte alltid så lätt att skilja kostnader i
inom områdena FO och AO åt, inte heller nödvändigt eftersom
båda använder företagets totala tillverkningskostnad som
15
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fördelningsbas. Därför är det vanligt att företag slår samman dessa
båda omkostnadsområden och kallar det AFFO,
affärsomkostnader.
(Expowera, 2007) (Olsson, 2001)

2.5.2

Beräkning av påläggssatser

För att fördela företagets indirekta kostnader brukar företaget normalt använda sig
av de direkta kostnaderna som fördelningsbas. Vanligast är att företaget räknar
fram ett procentuellt påslag som sedan används då en produkts själv- kostnad
beräknas.
MO − pålägg =

Företagets totala MO
*100 = xx %
Företagets totala dM

Vanligast att fördela materialomkostnaderna är att göra det utifrån företagets
förbrukning av direkt material. Ett annat sätt att fördela kan vara lageryta d v s
MO fördelas utifrån produkternas ianspråktagande av lagerutrymme.
Affo − pålägg =

Företagets totala AFFO
*100 = xx %
Företagets totala tillv. kostnad

Då affärsomkostnaderna fördelas används oftast företagets totala tillverkningskostnader som påläggsbas. De totala tillverkningskostnaderna är summan av dM,
MO, dL, TO och om det finns direkta tillverkningskostnader. (Expowera, 2007),
(Olsson, 2001)

2.5.3

Hur självkostnaden räknas fram

Då kostnaderna fördelas på en produkt görs det som en påläggskalkylering. I
uppställningsexemplet nedan har vi valt att fördela påläggen i procent.
Självkostnad för en produkt räknas fram enligt följande:
Ex.
dM, direkt material
+ MO-pålägg, i %av dM
+ dL, direktlön
+ TO-pålägg, i % av dL
= TK, tillverkningskostnad
+ AFFO, i & av
tillverkningskostnad
= Produktens självkostnad
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Det företaget får fram efter att ha gjort denna uträkning är produktens självkostnad. Priset som sedan sätts på produkten beror på flera faktorer. Företaget vill
naturligtvis tjäna så mycket pengar som möjligt på sin produkt men vilket pris man
kan ta ut styrs bl a av konkurrensen och vad kunderna är villiga att
betala.(Expowera, 2007)

2.5.4

Självkostnadskalkylens brister

Självkostnadskalkylering har en hel del brister. Den utgår från en viss
tillverkningsvolym och stämmer inte om volymen blir en annan - vilket är ganska
vanligt. På det sättet som de indirekta kostnaderna fördelas är det svårt att få en
"rättvis" fördelning. Ta till exempel en produkt som kanske blivit mer svårsåld säljarna får lägga mer tid på den produkten vilket innebär att den borde få ett
annat AFFO-pålägg.
En kritik som också riktas mot självkostnadskalkylen är att pålägget ofta räknas i
procent. En dyr produkt får då ett påslag som i kronor är betydligt högre än en
billigare produkt. Det behöver ju faktiskt inte vara på det viset att den dyrare
produkten är mycket kostsammare att tillverka än den billigare - det kan ju istället
vara precis tvärtom. Den självkostnad som räknas fram är därför inte så exakt som
siffrorna ger vid handen. Självkostnadskalkylen är dock en bra hjälp i att uppskatta
en produkts självkostnad. (Expowera, 2007)
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3 Genomförande
Arbetet delades in i de tre delarna nulägesanalys, strategi och lösning.
Nulägesanalysen för att få en uppfattning om hur det fungerade, strategin för att
se över de eventuella kritiska delarna och en lösning. Den sista delen som är
lösning består av ett pilotsystem.

3.1 Nulägesanalys
Som ett inledande moment startades arbete med en nulägesanalys. I följande
kapitel finns det att läsa om de rutiner och metoder som företaget använder sig av
idag.
3.1.1

Produkter

Hos NMW finns idag en omfattande maskinpark som är indelad i de tre
grupperna svarvar, flerop och målning-svetsning-montering. Denna mångfald ses
som en styrka hos företaget då man i olika lägen kan hantera avancerade detaljer
som kräver både svarvning och fräsning utan att behöva ta in hjälp utifrån och
därmed sköta allt inom egna väggar. Däremot så hanteras det inom företaget ingen
form av ytbehandling (förutom målning). De produkter som projektet inriktades
på är, om någon form av klassificering skall göras 2,5D. Detta innebär i korta ord
att det är 2D men att det är rotationssymmetriska produkter. En profil (Figur 4)
som roterar runt sin egen axel och skapar geometrin.(Figur 5) NMW kan hantera
och tillverka såväl solida som rör.

Figur 4: Exempel på en detaljs profil.
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Figur 5: Detaljens geometri efter rotation

I och med denna bredd på maskinpark och produkter är det svårt att hitta någon
generisk modell som man skulle kunna tänka sig att utgå ifrån om man vill
utforma någon form av konstruktionssystem för modulbaserat eller variantrik
produktion. Om så är fallet får det nog troligtvis utgå ifrån minst EN modell för
varje maskingrupp. Denna utveckling kan vara ett troligt steg om man planerar en
egen konstruktionsavdelning hos företaget eller för den delen att i ett senare skede
ha möjlighet att importera från ett CAD-system vidare till ett beredningsprogram
vidare in i ett MPS system. (Hvam, 2005)

3.1.2

Processer

En genomgång av de aktuella processerna hos NMW ligger till grund för
nedanstående kapitel
3.1.2.1

Tillverkningsprocesser

Inom NMW finns tydliga regler för hur tillverkningsprocesser skall utföras. Först
när ett material är disponibelt för produktion skrivs tillverkningsordern ut. Ordern
får en speciell mapp och placeras i ett fack i planeringstavlan för respektive
maskingrupp. Varje maskingrupp planerar sitt eget arbete enligt de
tillverkningsordrar som finns på planeringstavlan. Arbete prioriteras i tidsordning.
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När operationen är klar rapporterar man av den. Vid vissa större ordrar går det
även att delrapportera. När artiklar bearbetas görs kontroll mot
tillverkningsunderlaget på första bit och någon detalj mitt i partiet och sista detalj.
3.1.2.2

Order och offertprocessen

Då offerarbetet för många företag är en problematisk och tidskrävande process så
är det viktigt att den blir så korrekt och effektiv som möjligt. På NMW idag så är
processen lite för opålitlig och det finns tid att spara genom att försöka
automatisera den. För att ens kunna försöka förbättra och automatisera denna del
så krävs det kunskap om hur den fungerar idag och vad beslut grundar sig på. Är
det så att de grundar de sig på fakta, eller ligger kunskap hos personalen och
uppskattningar som grund för beslut? . I många fall är det att föredra att besluten
fattas på beräkningar eller fakta då det är mycket lättare att senare kunna ändra,
eller för den sakens skull se vad som gick snett eller rätt.
Efter en genomgång av den del av processen som var av intresse för projektet så
upptäcktes att det fanns två olika vägar som en eventuell order/offert kan ta
genom företaget. Vägen bestäms av om det är en order eller om det är frågan om
en offert. När en förfrågan inkommer så sammankallas först ett produktionsråd
som har i uppgift att bestämma om produkten kan/vill produceras på NMW.
Detta beslut grundar sig dels på hur arbetssituationen ser ut idag. Är det mycket
att göra? Kan vi leverera i tid? Och dels på om NMW har de maskiner som krävs
för tillverkning av produkten. I vissa fall tar man åt sig jobb där man inte kan
hantera hela produkten i huset och då köper man in de tjänster som inte kan
hanteras. Detta kan till exempel handla om någon form av ytbehandling. Alla
dessa frågor måste beaktas innan ett beslut tas att antingen tillverka detaljen eller
inte.
Efter ett eventuellt nej så tar kundansvarig ansvaret på sig att så snart som möjligt
kontakta kunden för ett besked. Om företaget däremot väljer att tillverka
produkten börjar en lite längre process. I de fall då kunden är ny och inte finns i
registret görs en registrering med diverse kunduppgifter. Samtidigt påbörjas en
beredning och en förfrågan går ut till leverantörer på priser på material.
Beredningen omfattar idag en tidskalkyl där tillverkningstiden fås fram genom att
lista upp alla ingående operationer. Därefter går arbetet vidare in i affärssystemet
Monitor för att där räkna ut och ge ett Rekommenderat försäljningspris till kund.
Detta resulterar slutligen i en offert som skickas till kund. Här efter följer sen en
oviss väntan på vad som förhoppningsvis ska resultera i en inkommande order.
När företaget får en order på en artikel läggs den in i Monitor. Om artikeln redan
finns, ser handläggaren om priset stämmer och hur många detaljer som finns i
lager. Ordern skickas sedan vidare till planeringen där material beställs och
leveransdatum antingen bekräftas eller korrigeras. En orderbekräftelse skickas
sedan till kunden och ordern går sedan till Produktion. Om ordern har ändrats
avvaktas kundens bekräftelse innan den går till produktion (Figur 6).
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Figur 6: Order och offertprocessen

3.1.3

Metoder

Som en del i nulägesanalysen gäller det att få inblick i hur arbetsmetoderna ser ut
och fungerar. Detta är för att senare, med en ökad förståelse och kunskap, få en
bättre inblick i arbetet på NMW. Idag flera specifika regler och metoder för hur
olika processer och rutiner skall genomföras. En del av dessa regler finns uppsatta
i matsalen så att de anställda kan läsa och begrunda om minnet har sviktat. Annars
ligger de på NMW:s gemensamma server där de anställda kan komma åt och läsa.
I varje rutin finns det en kortare beskrivning som följs av vem som är ansvarig.
Därefter kommer en omfattning som beskriver arbetsgången och som tydligt
preciserar de olika ingående momenten. Det är vikigt att följa upp dessa
arbetsrutiner genom att då och då kolla över hur man arbetar för att sedan se om
det överensstämmer med arbetsrutinen. Om dessa två skiljer sig åt får det antingen
ändras på sättet att arbeta så att rutinen följs eller i annat fall ändra rutinen så den
följer arbetssättet.
Förkalkyl
NMW gör en förkalkyl på varje produkt som skall tillverkas. De räknar med en
självkostnadskalkyl som ser ut som följer
Materialpris
+ MO pålägg
+ Legokostnad
+ LO pålägg
+ Tillverkningskostnad
+ AFFO pålägg
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+Eventuell kapkostnad
Självkostnad
För att därefter få ut ett försäljningspris så tillkommer ett vinstpåslag. Det görs
enligt följande:
Självkostnad
+Vinst pålägg
Försäljningspris
Detta sätt skiljer sig lite från det beskrivna i den teoretiska bakgrunden. NMW har
valt att i den del som kallas för tillverkningskostnad, där tiden det tar för detaljen
att tillverkas multipliceras med maskinkostnad per timme även inkludera lön.
Efter avslutad produktion fylls ett operationskort i vilket det senare görs en
efterkalkyl på för att se hur resultatet blev.

3.1.3.1

Beredning

Beredningen börjar med att tillverkningstiden beräknas. Detta genom att lista upp
vilka operationer som behövs för att tillverka detaljen. En närmare beskrivning
om dessa följer i kapitel 3.4.2. Beredningen fortsäter sedan i Monitor där
tillverkningstiden matas in. Där matas även ett materialpris in som antingen
uppskattas eller har fåtts från offert. Vilket som görs beror på hur stor ordern är
och hur ofta som materialet som ska beställas används. Om materialet används
ofta uppskattas priset genom att koll på priset på liknande detaljer. Eventuella
ytbehandlingar som inte görs hos NMW uppskattas också genom att jämföra pris
på liknade detaljer som man fått från aktuell underleverantör.

3.1.4

Hjälpverktyg

Huvudverktyget eller huvudprogrammet som NMW använder i sina order och
offertprocesser är affärssystemet Monitor. I programmet gör NMW alla sina
produktberedningar och registrerar alla produkter, kunder och leverantörer.
Under beredningen används mycket utav beredarens kunskaper och erfarenhet
istället för att utnyttja programmet så mycket som möjligt. T.ex. så kan man välja
vilken maskin produkten som bereds ska tillverkas i, men trots att det finns en
maskinkostnad lagrad i Monitor så får denna matas in manuellt.
För att kunna beräkna tillverkningskostnaden i Monitor behövs tillverkningstiden
för en detalj. Det finns en tilläggsfunktion i Monitor där man kan beräkna detta,
men det är ett tillägg som NMW idag inte har. För att beräkna tillverkningstiden
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har företaget, tillsammans med Joakim Wahlström på Delfoi, tagit fram en egen
tidskalkyl (Figur 7).

Figur 7: Exempel på nuvarande tidskalkyl

Efterkalkylerna företaget gjort visar dock att arkets uppskattade tid variera väldigt
mycket med den verkliga tiden.
I framtiden har NMW även planer på en egen konstruktionsavdelning, detta för
att möjligheten skall finnas att tillsammans med kund omkonstruera deras
produkter för att minska tillverkningskostnaden. Något som skulle gynna båda
parter i form av ett lägre pris till kund och en snabbare tillverkning för NMW.
Programmen som då kommer att användas är då främst CAD-programet Catia
och Avix.

3.1.5

Kunskap

Under offertprocessen använder NMW Excel-arket för att beräkna
tillverkningstiden. Detta trots vetskapen om att den inte stämmer till hundra
procent. Personen som är offertberedare i nuläget ser om det skulle blir en allt för
lång eller för kort tillverkningstid till följd av besluten tack vare sin erfarenhet. Då
Excel arket är en förenkling så är eventuella fel svåra att upptäcka utan de visar sig
först då efterkalkylerna är gjorda och en mer specifik tid kan redovisas.
I Monitor finns alla köp av material sparade, detta kan i viss mån hjälpa NMW när
de vid en ny produkt skall räknas på materialkostnaden. Då en förfrågan på
material tar mellan 5-10 arbetsdagar så finns inte tiden att fråga på alla
inkommande förfrågningar. Eventuellt kan man hitta en liknande produkt som
beställts innan och jämföra priser, men då råvarupriset på material ändras ofta är
inte heller detta någon pålitlig källa. I dessa fall tvingas offertberedaren uppskatta
hur mycket priset stigit. Detsamma sätt gäller vid uppskattning av hur mycket
ytbehandlingar kommer att kosta. Offertberedaren använder sin erfarenhet inom
området för att avgöra ett pris för ytbehandlingen.
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3.1.6

Systemintegration

Som nämnts tidigare så är det Monitor som är huvudprogrammet på företaget.
Det innebär att det är det programmet som styr integrationen mellan
programmen. Utan omprogrammering är två typer av importeringar i Monitor
möjliga, dels i form av prislista eller också en hel beredning. I båda fallen måste
filerna vara tabbaserade textfiler och se ut på ett speciellt sett. Prislistimporten i
Monitor är den enklaste varianten. Det enda som krävs är att produkten som ska
uppdateras redan finns inlagt i systemet. Filen består endast av två poster per pris.
[Bilaga 2].
Importeringen av beredningar är lite mer komplicerad. Det är mycket mer data
som ska importeras in och varje post måste har sin egen position. Importeringen
måste också vara uppdelad i fyra textfiler. Dessa filer måste alltid ha de specifika
namnen, m_strukt.txt, m_oper.txt, m_art.txt och m_text.txt.

3.2

Lösningstrategi

Efter att arbetet med en nulägesanalys var klart var nästa fas att planera en strategi
för det fortsatta arbetet. Som en del i strategin gällde det att försöka se över de
kritiska delarna och de eventuella lösningarna på problemet.

3.2.1

Materialberäkning

Vid början av projektet fanns det ett inplanerat datum då programmeraren vid
Delfoi skulle besöka NMW för att försöka vidareutveckla en ny tidskalkylator. Vid
denna tidpunkt hade företaget som önskemål att försöka programmera något
liknande för materialåtgången som i sig också skulle ge ett pris då den vid tillfället
endast grovt uppskattades. För att få en bra inkörsport till programmeringen och
att se hur arbetet med en ny tidskalkylator skulle fortgå så inleddes denna del av
projektet med en planering och programmering av ett materialberäkningsark som
sedan kom att ligga som en del i den offertkalkylator som redovisas. Redan från
början av materialsnurran så var föreställningen att den måste hjälpa och
effektivisera NMW i deras dagliga arbete för att komma till nytta och få någon
grad av användning.
För detta ändamål så skrevs det ner ett par punkter som skulle vara
materialsnurrans hörnstenar.
• Beräkna en materialkostnad som har en felprocent på 5 %
• Endast svarvade detaljer
• Snurran skall kunna hantera de olika matningarna: Stång, färdigkapat &
egenkapat
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• En prislista ska i någon form finnas i snurran, en uppdateringsfunktion
skall följa med denna så att NMW på ett enkelt sätt kan uppdatera och
alltid ha färsk prislista.
I samband med dessa punkter gjordes även en schematisk bild över
materialsnurran för att se de ingående delarna (Figur 8).

Figur 8: Schematisk bild över materialkostnadsberäkningen

3.2.2

Offertkalkylator

När sedan materialsnurran var färdig och arbetet skulle gå vidare var det också
bestämt att man från NMW:s sida inte valt att ta hjälp från Delfoi då detta projekt
kommit så långt. Då gällde det att se över hur en offertkalkylator skulle
programmeras och knytas ihop med den dåvarande materialsnurran. Det fanns
även önskemål om att få in den del som kallas för lego i offertkalkylatorn. Med
lego menas operationer som NMW själva inte tillhandahåller utan som köps in av
andra företag t.ex. slipning och ytbehandlingar.
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En uppdaterad tidskalkyl med tillverkningstiden skulle också ingå. För att det ska
var möjligt måste data om bland annat maskinerna samlas in. Här låg strategin i att
det byggdes upp ett ark med bara information där användaren själv vid senare
tillfällen kan uppdatera eller lägga till ytterligare information om såväl maskin eller
material. Innan en eventuell export av data till textfiler så skall användaren få en
sammanfattning och en summering av sina val och se ett rekommenderat
försäljningspris. Detta för att kunna gå tillbaka och ändra vissa parametrar innan
själva exporteringen sker. Denna möjlighet ger chansen till att spara tid. När sedan
tankarna och strategin låg klara så bildades även här en schematisk bild av hur
offertkalkylatorn skulle se ut (Figur 9).

Figur 9: En schematisk bild över offertkalkylator

26

Genomförande

3.3 Systemutveckling
Arbetets fortsatta gång beskrivs nedan ark för ark med förklaringar och formler
för uträkningar.

3.3.1

Materialkostnadsberäkning

Ett materialberäkningsprogram har som uppgift att leverera ett så korrekt pris som
möjligt på ett material som skall köpas hem, att NMW inte ska behöva gå ut med
förfrågningar som dessutom tar mellan en till två veckor att få svar på. Utan
istället ge ett pris på bara några minuter. Fördelen med en materialsnurra är också
att NMW kan experimentera lite fram och tillbaka och kunna se en mer lönsam
mängd att beställa. När det till exempel skall tillverkas många detaljer (300 och
fler) så väljs ofta att stångmata detaljen vilket innebär att maskinen laddas med en
stång. Därefter sköter maskinen både kapningen och tillverkningen av detaljen.
Här kan nu NMW med hjälp av materialsnurran se hur många detaljer som
kommer att bli över på den sista stången i batchen, men som de ändå får betala
för.
Detta kan möjliggöra att NMW kan erbjuda kunden ytterligare X antalet detaljer
men till ett reducerat pris. Likväl kan det väga åt andra hållet och se att en kunds
orderantal inte alls stämmer bra överens med de längderna på stänger som
levereras och istället vill minska antalet mot ett reducerat pris. En vanlig stång
varierar i längd mellan 2,80-3,10 m. För att på så tidigt stadium få in så mycket
data som möjligt i snurran skall användaren redan som första steg fylla i
ritningsnumret och därefter benämningen på detaljen. Genom att välja material
skall sedan en korrekt lista med tillgängliga diametrar finnas till hand så att även
den informationen kommer in i systemet. Detaljens längd och antal är också något
som användaren får mata in. All denna information kommer att ligga till grund för
de resultat som snurran visar (Figur 10).
Under rubriken detaljinformation (Figur 10) visas olika värden från detaljen som
hämtats utifrån de fakta som matats in. Förutom stångmatning är de två andra
alternativen som finns att NMW antingen kapar detaljen själva eller att de köper
färdigkapat direkt från leverantören. Vid båda fallen blir priset olika. I snurran
räknas detaljens pris ut som summan av de tre ingående delarna:
1. Startkostnad, som är den kostnad som leverantören tar ut för att starta upp
körningen och ställa in maskinen.
2. Kapkostnad, den kostnad per kap som främst beror på antalet kap och som i
sin tur ligger till grund för vilken maskin som de kommer kapas i.
3. Materialkostnaden för detaljen som kommer från vikten på detaljen och
priset per Kg för materialet.
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Figur 10: Första sidan i materialsnurran, där den mesta informationen matas in.

Valet av matning ligger sedan till grund för vilken maskin som kan användas för
produktion hos NMW. Det är endast 4 maskiner som klarar stångmatning. De
resterande kör endast färdigkapade bitar. Spännlängd visar den valda maskinens
spännlängd vilket innebär den längd av biten som inte går att använda då
maskinen greppar där. Det är endast de stångmatade maskinerna som har en
spännlängd, denna längd räknas bort från den totala längden på en stång så att den
korrekta som kan användas till detaljer räknas med. Rutan som sedan visar ”Att
beställa” visar det totala antalet stänger som skall beställas. Denna är alltid ett
heltal. Vid matning via stång så körs alltid hela stången upp, även om det innebär
att orderantalet överstigs. Då finns även en möjlighet att välja om priset per styck
skall slås ut över alla eller bara de som ingick i ordern. På sidan finns det även en
del rutor som visar annan information beroende på vilken sorts matning man valt.
Till exempel hur många bitar som får plats på en stång, hur lång längd som blir
över till lager om man valt att kapa själv och så vidare. För att komma igång
samlades diverse data från NMW genom olika formulär om maskinerna.
Eftersom det räknas fram en tillverkningstid så samlades den information som är
relevant för tillverkning med bl.a. max varvtal, skärmeter, matningshastighet,
maskinkostnad, skärdjup och ställtid in. Med hjälp av denna information ska sedan
en tillverkningstid med så stor precision som möjligt ges. Men det är inte bara
maskindata som sätter gränserna utan också verktygens prestanda så därför togs
även dess information in och samlades i en tabell. När sedan tiden räknades så
kontrollerades värden i uträkningen mot värden i tabellen för att se så inget
maxvärde överstegs. För att göra det möjligt med en uppdateringsfunktion av
prislista så togs det kontakt med NMW:s största leverantör av stål, Eurosteel
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i Värnamo. Förhoppningen med kontakten var att skapa en mall för materialpriser
som både Eurosteel och NMW kunde använda sig av. Mallen utseende i sig var
inte lika viktigt som att den såg likadan ut varje gång. Detta är för att om möjligt
tillåta en enkel uppdatering av priser genom Excel. En lista med berörda ämnen
tog fram i samband med ett besök hos Eurosteel där även fabriken och
tillverkningen visades.

3.3.2

Tidskalkyl

Efter den inledande fasen i offertkalkylatorn där den mesta informationen matats
in så kommer tidskalkylen. Här skall tillverkningstiden beräknas. Tidskalkylen
byggs upp genom att de ingående operationer som behövs för att tillverka detaljen
listas upp utan att behöva vara i rätt ordning. Det finns i tidskalkylen 12
fördefinierade operationer som är:
1. Korthålsborrning – Med korthålsborrning menas hål som ligger i axelns
centrum och som överstiger en diameter på 20
2. Grovsvarvning yttre – En grov första svarvning med ett skärdjup på 3 mm
3. Grovsvarvning inre – Likadan som en grovsvarvning yttre men denna är
invändigt
4. Finsvarvning yttre – En finsvarvning med skärdjup 1 mm som används
som avslutande moment och för att få en bra yta
5. Finsvarvning inre – precis som en yttre finsvarvning men invändigt
6. Plana yta – Detta är en operation för att plana de båda ändarna på detaljen
7. Borra hål – Små hål med diameter < 20mm och hål som inte är i axelns
centrum linje
8. Borra & gänga hål – Operation som används när hålen som borras skall
gängas också
9. Gängning – När inte det gängas med gängtapp så används stål istället, t.ex.
för utvändig gängning
10. Hämta – Ett tidstillägg som har två olika värden, som är beroende av
detaljens vikt. Används när maskinen dels skall hämta detaljen
11. Lämna – Likadant som hämta fast lämna detaljen
12. Spår – När detaljens skall innehålla spår så används denna operation.
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Med hjälp av dessa 12 fördefinierade operationer ska användaren istället för som
idag bygga upp en egen tidskalkyl genom att öppna en gammal och ändra i den,
istället bygga upp en ny från grunden. Här finns möjlighet att i stor utsträckning
experimentera och med små medel lägga till och ta bort operationer. I denna del
är det främst beredarens kunskap som är hjälpmedlet då hon/han ska ha
kunskapen att förutse varje operation i svarven. Detta steg är väldigt viktigt då det
har stor betydelse för priset och det är också här som de stora avvikelserna ligger.
Till grund för dessa tider ligger en del matematiska beräkningar som har sina
parametrar från den datan som samlats in. Problematiken ligger i att det inte alltid
är likadant i teorin som i praktiken vilket gör att beräkningar inte stämmer till
100 % . Här finns möjligheten att ändra i dessa beräkningar för att hitta tider som
mer liknar de praktiska. Dessa ändringar får ha sin grund i ett studerande av ett
stort antal efterkalkyler där det står redovisat den tid som de har offererat ut och
den faktiska tiden som produktionen tog. Idag så räknas tiden fram genom en
förenkling som innebär att man räknar tiden för den medeldiameter av det som
skall tas bort. (t.ex. svarva ner från 30 till 22 mm, (30-22=8, eftersom skärdjupet är
på radien så får man dela 8/2). En beräkning enligt nedan ger ett svar på
operationstiden i minuter. Är det då en grovsvarvning så är då skärdjupet 3 mm
vilket innebär att i detta specifika fall skulle 2 skär få tas eftersom 4/3=1,33 och
man kör alltid hela skär. Skärlängden som är en ingående parameter för att räkna
ut tiden fås genom att multiplicera Antalet skär (heltal) * längden(mm) som skall
svarvas. Matningshastigheten är i enheten mm/varv. Tiden ges så av följande
ekvation.

(Medeldiameter * π ) * Skärlängden
(Skärmeter *1000) Matningshastighet

= tid (min)

Det värde som faller ur ekvationen är alltså en tid som beräknas på en diameter
som tros representera ett genomsnittligt skär eftersom det skär som sker först när
diametern är som stört också tar längst tid samtidigt som det sista skäret som tar
längst in tar kortast tid. Talet multipliceras sedan med skärlängden för att få den
sammanlagda tiden. Det finns även ett annat sätt att få fram en diameter att räkna
med. Materialet som tas bort kan också ses som en tvärsnittsarea (Figur 11). När
en operation inleds så har operatören matat in en skärmeter och så länge som inte
max varvtal uppnås så är skärmetern konstant vilket innebär att volymen material
som tas bort per sekund är konstant. Då kan man tänka sig att den aktuella
diametern när exakt halva arean är borta är en bra diameter att räkna med. För att
ta reda på när exakt halva arean är borta räknas det som beskrivit under:
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Kvar av axel efter svarv
Area som svarvas bort
Medeldiameter av det
bortsvaravde materialet
Diameter när hälften av
arean som skall svarvas är
borta
Figur 11: Diameterberäkning

Här finns det lite funderingar om det verkligen är det sättet som ger det bästa
utslaget jämfört med den tid det faktiskt tar. Eftersom maskinen efter varje skär
också tar en liten tid på sig att gå tillbaka och ställa in sig för nästa skär. Detta
innebär att ju fler operationer en detalj innehåller desto svårare är det att förutse
tiden. Här kan det eventuellt bli aktuellt att hitta någon ny form av medel
diameter.
3.3.3

Tidstudie

För att hitta denna nya medeldiameter gjordes en tidstudie [Bilaga 2] där den
verkliga tiden mättes och sedan jämfördes med den teoretiska tiden som
tidskalkylen räknade fram. Till hjälp användes programmet Avix där filmen
importerades för att sedan dela upp tillverkningen i de operationer som finns och
mäta tiden på varje operation. Nästa steg var därefter att ta varje operation för sig
och räkna baklänges med hjälp av all indata så att en ny medeldiameter kom fram.
Denna nya medeldiameter dividerades i sin tur med den gamla medeldiametern
som används för den operationen som klockades. Detta ger en konstant. Denna
konstant multipliceras med den gamla medeldiameter som det räknas med idag.
Denna omräkning av diameter används för operationerna grov – och
finsvarvning, både yttre och inre.

Medeldiameter =

(Startdiameter + Slutdiameter )
2
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Ny Medeldiameter =

(Startdiameter + Slutdiameter ) * konstant
2

Så den nya tiden räknas ut enligt innan fast nu med en ny medeldiameter som är
representativ för hela operationen.
Efter det att tidstudien genomförts så användes tiderna för att räkna ut nya de nya
variabler som ingår. Här följer en lista på hur formlerna ser ut för varje typ av
operation. Efter följer en kommentar om det har skett en ändring i förhållande till
den gamla tidskalkylatorn.
1. Korthålsborrning.
((Startdiameter*π)/(Skärmeter*1000))*(Längd/Matning)
Kommentar: Oförändrad om inte matningen ändras. Värdet på skärmetern
ändras från 170 till 120, 140 eller 120 beroende på vilket material som väljs.
2. Grovsvarvning yttre.
((Medeldiamter*konstant*π))/(Skärmeter*1000))*(Längd/matning)
Kommentar: Likadan bortsett från att en konstant läggs till för att få fram
en ny medeldiameter.
3. Grovsvarvning inre.
((Medeldiamter*konstant*π))/(Skärmeter*1000))*(Längd/matning)
Kommentar: Likadan bortsett från att en konstant läggs till för att få fram
en ny medeldiameter.
4. Finsvarvning yttre.
((Slutdiameter*π))/(Skärmeter*1000))*(Längd/matning)
Kommentar: Oförändrar förutom att diametern som är med i beräkningen
har ändrats från medeldiamtern till slutdiametern eftersom det bara sker ett
skär.
5. Finsvarvning inre – precis som en yttre finsvarvning men invändigt
((Slutdiameter*π))/(Skärmeter*1000))*(Längd/matning)
Kommentar: Oförändrar förutom att diametern som är med i beräkningen
har ändrats från medeldiamtern till slutdiametern eftersom det bara sker ett
skär.
6. Plana yta.
((Medeldiamter*konstant*π))/(Skärmeter*1000))*(Längd/matning)
Kommentar: Likadan bortsett från att en konstant läggs till för att få fram
en ny medeldiameter.
7. Borra hål
Tidsstudien visade en tid på 0,25 minuter per hål.
Kommentar: Var 0,1 minuter i den gamla tidskalkylatorn
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8. Borra & gänga hål
Ingick inte i tidsstudiedetaljen.
Kommentar: Var 0,2 minuter i den gamla tidsstudien och eftersom bara
borrningen tog 0,25 minuter kan det antas att tiden bör ökas till minst 0,4
minuter.
9. Gängning.
((Medeldiamter*π))/(Skärmeter*1000))*(Längd/matning)
Kommentar: Likadan, men värdena på skärmetern ökades till 100 eller 140
beroende på vilket material som används. Matningen ändras från 0,25 till
stigningen som står på ritningen (ex. M32x2 får matningen 2). Skärdjupet
som ändrades också till 0,13 istället för 1mm.
10. Hämta
Pålägg på 0,1 eller 0,2.
Kommentar: Oförändrad
11. Lämna
Pålägg på 0,1 eller 0,2.
Kommentar: Oförändrad.
12. Spår
((Medeldiamter*π))/(Skärmeter*1000))*(Längd/matning)
Kommentar: Helt ny operation.

3.3.4

Övriga operationer

Nästa steg i offertprocessen är för användaren att bygga upp en operationslista
vilket senare kommer exporteras in i Monitor. Denna operationslista varierar lite i
utseende beroende på valen som gjorts tidigare (Figur 12). Om det till exempel
valts att kapa själv dyker en knapp som infogar en operation med
kapningsparametrar upp likväl som maskinvalet ligger till grund för vilken
maskinknapp som syns. Dessutom så finns då dessutom möjlighet att lägga till en
legoperation
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Figur 12: Exempel på hur en tom operationslistan ser ut

Då NMW inte i dagsläget tillhandahåller någon form av ytbehandling förutom
målning kontaktades de 13 mest frekventa leverantörerna för att ta reda på hur
deras prissättning går till. Detta är för att koppla rätt legooperation till rätt
leverantör och även där få ut ett pris på deras tjänst. Detta pris kommer sedan att
redovisas i offertkalkylatorn som en separat del med rätt påslag för att om möjligt
ge ett ännu mer korrekt slutpris på detaljen. Inför varje operation så har
användaren möjlighet att ange om maskinen har någon ställtid. Det finns tre olika
tider att välja mellan. De tre är litet, mellan och stort ställ. Dessa tider kommer
hämtade från formulären med maskindata.

3.3.5

Exportera

Som sista steg innan exporteringen kan äga rum så kan användaren se en
sammanfattning av detaljen. I sammanfattningen visas de olika ingående kostnader
som ingår i detaljen. De är materialkostnad, lego kostnad och tillverkningskostnad.
Dessa tre tillsammans med påslag ger en självkostnad som i enkla ord är det priset
som produkten kostar företaget NMW. Denna sammanfattning har som syfte att
kunna ge användaren ett rekommenderat försäljningspris utan att för den skull
behöva exportera datan och dessutom behöva importera i Monitor. Fördelen med
denna sammanfattning är att det finns möjlighet att gå tillbaka och ändra ingående
data för att se hur priset kan variera beroende på valen som gjorts (Figur 13).
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Figur 13: Exportsidan i offertkalkylatorn som visar en sammanfattning

3.3.5.1

Textfiler

För importering i Monitor krävs det som nämnts tidigare fyra textfiler. Som
nämnts tidigare måste textilerna alltid ha specifika namn (m_art.txt, m_oper.txt,
m_Strukt.txt och m_text.txt). Uppbyggnaden på dem måste också alltid se ut på
exakt samma sätt och är uppbyggda på följande sätt[Bilaga 4].
Alla fält används dock inte i NMW: s beredningar.
m_Art.txt
Varje material får en rad i artikelfilen och eftersom det alltid bara är ett material i
svarningsoperationer blir det bara en materialrad. Varje detalj får också en rad och
eftersom det bara ingår en detalj i svarvade beredningar blir det också bara en
detaljrad.
m_Strukt.txt
För varje material skapas det en rad i strukturfilen och eftersom det endast är ett
material vid svarvade detaljer blir det endast en rad i varje strukturfil.
m_Oper.txt
För varje operation som ingår i tillverkningen av en detalj skapas en ny rad i
operationsfilen. Kan variera mellan 1 och 10.
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M_text.txt
Används inte i NMW: s beredningar och lämnas därför helt tom.
Exportera textfiler
Skapandet av textfilerna ska vara så automatiskt som möjligt. Varje textfil har ett
eget ark och med hjälp av formler inskrivna i varje cell hämtas alla värden
automatiskt. De fyra olika arken kopieras därefter och klistras in i en ny arbetsbok
som heter M_textfiler.xls. Arbetsboken består från början endast av 4 tomma blad
som är namngivna efter de fyra textfilerna. Därefter sparas de om till rätt filformat
och med rätt filnamn. [Bilaga 5]
Eftersom celler innehåller formler, men som inte alltid har ett värde behövdes en
specialkopiering av dessa för att inte bli tomma rader i textfilen eftersom de skulle
förhindra en importering i Monitor. Specialkopieringen såg ut enligt följande.
Range("A1").Select

[markerar cell A1]

Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select

[markerar varje cell I A kolumnen
som har ett innehåll]

Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 1).Select

[Väljer ut de celler som endast har
ett värde]

Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select

[Nu skapas ett område genom att
den tidigare markeringen utökas
med kolumner så långt som det
finns värden]

Selection.Copy

[Kopierar det valda området]

3.3.6

Import i Monitor

Importering av filer visade sig inte vara några problem så länge de såg ut exakt
som filerna som exporterades. I Monitor finns under modulen tillverkning något
som heter kopiera beredning externt. Det är under denna flik som användaren går
in och väljer att importera sina textfiler. Man väljer endast den första som heter
m_art.txt sedan sköter programmet resten. Därefter finns artikelnumret bland alla
andra och är klar för att arbetas vidare med.
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4 Resultat
Resultatet av projektet är tvådelat. Varvid det presenteras i två olika kapitel. Första
kapitlet beskriver offertkalkylatorn. Där ges en mer noggrann beskrivning av
strukturen och uppbyggnaden. I kapitlet efter följer resultatet av de textfiler som
definierats

4.1 Offertkalkylatorn
Först ut av resultaten kommer det redovisas hur offertkalkylatorn är uppbyggd.
Först vissas en enkel schematisk bild hur den är uppbyggd och därefter följer varje
ark med en kort beskrivning av varje arks funktion. (Figur 14-25)

Figur 14 : Schematisk bild hur kalkylatorn är uppbyggd.
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Startsida offertkalkylatorn
Har 3 huvudknappar.
1. Beredningsguiden – Vidare till
materialberäkningen
2. Inställningar – Vidare till
Inställningssidan
3. Uppdatera prislista – Vidare till
prisuppdateringar

Figur 15: Startsidan för offerkalkylatorn.

1. Materialberäkning

Önskemål om materialet matas in
Diameter och längd
Vilket material som ska användas
Antal detaljer som ska tillverkas
Val av maskin
Tillbaka till första sidan eller vidare
till Tidskalkyl

Figur 16: Materialberäkningssidan i offertkalkylatorn.

Tidskalkyl
Tidsberäkning på detaljen görs.
De olika operationerna klistras in
med hjälp av knappar och fylls i av
beredaren.
Tillbaka till Materialberäkning eller
vidare till Övriga operationer

Figur 17: Tidsberäkningssidan i offertkalkylen.
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Övriga operationer
Skapar operationerna för
m_Oper-textfilen som ska
importeras in i MONITOR.

Tillbaka till Tidskalkyl eller vidare till
Exportera

Figur 18: Övriga operationer.

Exportera
Visar ett uppskattat försäljningspris
på detaljen.
Textfilerna (m_Art, m_Strukt,
m_Oper och m_Text) skapas.
Exportera enbart tidskalkylen
Tillbaka till Övriga operationer eller
tillbaka till startsidan och rensa alla
fält.

Figur 19: Exporteringsblad i offertkalkylatorn.

2. Inställningar
Översikt över vilka data som kan
ändras.
Materialdata, maskindata,
Legokostnader eller
försäljningsinformation
Det går också att gå vidare till
beräkningsbladet.
Tillbaka till förstasidan
Figur 20: Inställningsmeny i offertkalkylatorn.
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Materialdata
Databas över materialdata

Tillbaka till inställningar

Figur 21: Data om de material som är aktuella.

Maskindata
Databas över maskinerna

Tillbaka till inställningar

Figur 22: Data om maskinerna som kan användas i offertkalkylatorn.

Legokostnader
Databas över de olika typer av
Legoarbete som NMW köper
kopplade till bestämda företag.

Tillbaka till inställningar

Figur 23: Kostnaderna på ytbehandlingar som kan användas.
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Beräkningsblad
Ett datablad och beräkningsblad.
Här görs kopplingarna så att rätt
diametrar kommer upp på
materialberäkningsarket när ett
materialväljs.

Tillbaka till inställningar

Figur 24: Beräkning och kopplingsblad.

Försäljningsinfo
Ett datablad som visar vilka pålägg
som görs på tillverkningspriset i
MONITOR. Datan hämtas till
Sammanfattningen på exporterasidan
och används när försäljningspriset
ska beräknas.
Tillbaka till inställningar

Figur 25: Ark där påslag på försäljningspriset matas in.

3. Uppdatera prislistor
Prislistor på material från NMW: s
leverantörer kan uppdateras genom
ett enkelt knapptryck

Tillbaka till inställningar

Figur 26: Prislista från alla materialleverantörer (bara en för tillfället)
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Om S&M
Kort information om programmet
och skaparna bakom det.

Tillbaka till menyn

Figur 27: Fakta om skaparna av offerkalkylatorn

4.2 Textfiler
Nedan följer en beskrivning av de textfiler som Monitor kan importera. Dessa
ligger till stor grund för det fortsatta arbetet när det sedan skall exporteras från ett
CAD-system. Det medföljer en beskrivning av varje cells betydelse och
utformning. I NMW:s fall så används inte alla celler och av den anledningen så är
det också här i resultatet bara redovisat de aktuella cellerna. En fullständig
redovisning av alla cellerna finns att läsa som bilaga [Bilaga 4].
m_Art.txt
De som är aktuella i m_art.txt är enligt figur 28:

Figur 28: m_Art.txt

A1: Materialets artikelnummer som hämtas från materialberäkningsbladet.
A2: Detaljens artikelnummer som hämtas från materialberäkningsbladet
B1: Benämningen på materialet som hämtas från Monitor
B2: Benämningen på detaljen som hämtas från materialberäkningsbladet.
C1: Materialpriset som hämtas från Materialberäkningsbladet
C2: Detaljpriset som hämtas från tidskalkylen
D1: Enhet på materialpriset som hämtas från beräkningsbladet.
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D2: Enhet på detaljpriset som alltid är pris/st och benämns ST.
E1: Artikeltyp som för materialet alltid är 1.
E2: Artikeltyp som för detaljen alltid är 2
F2: Ritningsnummer som alltid är detsamma som artikelnumret på materialet
K1: Lagerstället för materialet som alltid benämns 1
K2: Lagerstället för detaljen som alltid benämns 1
L1: Artikelstatusen för materialet som alltid benämns 1
L2: Artikelstatusen för detaljen som alltid benämns 1
M1-P2: Dummy som fylls i med värdet 0.
m_Strukt.txt
De fält som är aktuella i m_Strukt.txt är enlig figur 29

Figur 29: m_strukt.txt

A1: Huvudartikelnummer som är detsamma som detaljens artikelnummer
B1: Ingående artikelnummer som är detsamma som materialets artikelnummer.
C1: Rad i styckelistan som alltid är 1
D1: Positionsnummer som alltid ska vara 1
E1: Till operation som alltid ska vara 10
F1: Kvantiteten som hämtas får beräkningsbladet.
K1-O1: Dummy som fylls i med värdet 0
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m_Oper.txt
De fält som är aktuella i m_oper.txt är enligt figur 30

Figur 30: m_Oper.txt

A1-A4: Huvudartikelnumret som är detsamma som detaljens artikelnummer
B1-B4: Radnummer i operationslistan 1-10
C1-C4: Operationnummer numrerat i tiotal.
D1-D4: Produktionsgrupp. Nummer kopplat till vilken maskin eller
legoleverantör som ingår används i respektive operation.
E1-E3: Ställtid. Ställtid för maskinerna som används vid tillverkningen.
G1-G4: Stycktid för varje tillverkningsoperation eller styckkostnad för respektive
legoleverantör.
Q1-Q4: Valuta (SEK) för legoleverantörerna och tom för
tillverkningsoperationerna.
R1-S4: Dummy som fylls i med värdet 0.
M_text.txt
Som tidigare nämnts är denna textfil i NMW fall tom och Används inte.

Dessa fyra filer utseende och struktur är alltså väldigt specifika och får inte ändras.
Det finns beskrivet för varje cell dess enhet och antal värdesiffror. Det är viktigt
att tänka på att det ibland kan behövas ändras från t.ex. minuter till timmar eller
meter till millimete för att det skall synas rätt i Monitor.
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5 Slutsats och diskussion
Projektets mål var att skapa ett datorstöd i form av ett program som kan hjälpa
NMW att få en bättre precision och en högre effektivitet på deras offertprocess.
Detta var också något som förbättrades genom att skapa den offertkalkylatorn
som nu finns färdig att använda. Meningen är nu också att all beredning skall ske
inom företagets väggar och att det därför kan skickas ut offerter med kortare
tidsintervaller. Genom att programmera en offertkalkylator kan nu NMW med
väldigt små medel få en mycket god uppfattning om kostnader på produkter som
skall tillverkas. Materialkostnaden som ges är inom 5 % gränsen vilket var målet
när projektet startades. Dessutom har tidskalkylens tidsuppskattning förbättras
med nästan 20 %. Möjligheterna till ett fortsatt projekt att ta vid där detta slutade
är stora. Det finns ett intresse från företaget sida att även utföra ett liknade system
för frästa detaljer vilket också är en stor del av tillverkningen. Även fler
leverantörer av stål kan tas kontakt med för att utveckla ett liknande samarbete
som med Eurosteel för att få en än mer komplett prislista med materialpriser.
Något som varit svårt har varit att få några ungefärliga räknemetoder från lego
leverantörer då sättet de räknar på ibland är en ren tim kostnad. Vilket i många fall
innebär att de först behandlar detaljen för att sen se vad kostnaden blir.
Mål två innebar att det skulle ses över möjligheter för import av beredningar in i
affärssystemet Monitor. Något som efter en tids arbete hade genomförts dels
genom många experiment exporteringar av beredningar från Monitor och dels
kontakt med Monitor och deras supportavdelning. Detta resultat är kanske inget
som gynnar NMW i dagsläget men tack vare en definiering av textfilerna kan nu
ett fortsatt arbete genomföras där möjligheterna att exportera från ett CAD/CAM
system får ses över. Dessa uppgifter ligger troligtvis nära till hands i det större
projektet.
Om det vill ses ytterligare förbättringar tror gruppen att företaget ska låta de
operatörer som programmerar svarven även bereda produkten. Denna slutsats kan
dras då det vid olika kontroller framkommit att tidskalkylens operationslista inte
stämmer med de operationer som svarven utför. Denna skillnad beror på att
operatören med sin kunskap om maskiner vet vad som går fortast och kräver
minst antal verktygsbyte t.ex.
Arbetet har varit väldigt omväxlande och intressant. Utbildningen som lästs har
kanske inte exakt samma inriktning som projektet och därför har det inneburit en
hel del utmaningar. Ingen i projektgruppen hade innan projektets start någon
erfarenhet av programmering men det har utvecklats under arbetets gång. Under
hela projektet har det funnits ett intresse och vilja från NMW att hjälpa och på
andra sätt underlätta arbetet, något som har uppskattats mycket. Även fördelen
med egen arbetsplats har även den bidragit till det positiva resultatet.
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7 Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Prislista
Tidstudie
Textfiler
Offertkalkylatorn
Fullständig programkod offertkalkylatorn
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Bilaga 1

Exempel på hur en prislista ska se ut

1
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BILAGA 2

Tempo 1

Tempo 2

1
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BILAGA 3
TEXTFILER
Poster som inte används saknar förklaring.
m_Art.txt
Artikeltextfilen innehåller både information om materialet och om detaljen som
ska tillverkas.
A

Artikelnummer
Materialets artikelnummer beror på hur det levereras. Färdigkapade kurtsar
får kundens ritningsnummer plus ett Ä framför. Egenkapade och
stångmatade detaljer får artikelnummer beroende på hur de ser ut:
802000 – Rund axel
804000 – Ämnesrör
806000 – Sexkantsstång
808000 – Fyrkantsstång
Detaljens artikelnummer ges av kundens ritningsnummer.

B

Benämning
Materialets benämning är fyrdelat. Exempel R 040 SS2172 L=35mm.
R står för rundstång, 040 står för en diameter på 40 mm, SS 2172 är och
Lär materialets längd.
Benämningen på artikeln är den kunden har valt.

C

Pris
Materialets pris är antingen kostnaden per styck eller kostnaden per meter.
Detaljens pris fås av tillverkningskostnaden

D

Enhet
Materialets enhet är antingen M (meter), om materialet kapas själv, eller ST
(styck) om materialet köps färdigkapat.
Detaljens enhet är ST och står för kostnad per styck

E

Artikel-Typ
Varierar mellan 1,2,3,4
1 visar att det är en materialartikel
2 visar att det är en detaljartikel
3---------------------------------------4---------------------------------------

F

Ritningsnummer
Ritningsnumret är detsamma som detaljens artiklenummer

1
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G

Revision
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H

Vikt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I

Volym
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J

Valfria fältet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K

Lagerställe
Är alltid 1

L

Artikelstatus
Varierar mellan 1,2,3 och 4
1 Offert
2 ---------------------------------------------3--------------------------------------------------4 ---------------------------------------------------

M

Dummy
Tom post som kan användas om omprogrammering vill göras.

N

Dummy
Tom post som kan användas om omprogrammering vill göras.

O

Dummy
Tom post som kan användas om omprogrammering vill göras.

P

Dummy
Tom post som kan användas om omprogrammering vill göras.
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m_Strukt.txt
A

Huvud-artikelnummer
Artikelnumret på detaljen

B

Ingående artikelnummer
Materialets artikelnummer

C

Radnummer i stycklistan
Numrering 1,2,3 och så vidare. Varje material får en strukturfil och
kommer därför alltid att bara kunna vara ett eftersom vi endast behandlar
svarvade detaljer.

D

Pos.nr
Numrering på samma sätt som C.

E

Till operation
Numrering i tiotal, 10,20,30 och så vidare.

F

Kvantitet
Detaljens längd

G

Extra kvantitet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H

Villkor - kod
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I

Villkor från och med
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J

Villkor till och med
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K

Dummy
Tom post som kan användas om omprogrammering vill göras.

L

Dummy
Tom post som kan användas om omprogrammering vill göras.

M

Dummy
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Tom post som kan användas om omprogrammering vill göras.
N

Dummy
Tom post som kan användas om omprogrammering vill göras.

O

Dummy
Tom post som kan användas om omprogrammering vill göras.

m_Oper.txt
A

Huvud-artikelnummer
Artikelnumret på detaljen

B

Radnummer i operationslistan
Numrering på operationerna som ingår i tillverkningen på detaljen.

C

Operation
Numreras med tiotal på operationerna (10,20,30 och så vidare).

D

Produktions grupp
Ett fyrsiffrigt heltal som är kopplat till en bestämd maskin eller
legotillverkare

E

Operationsbenämning
Visar namnet på maskinen eller namnet på företaget som utför l
legoarbetet.

F

Ställtid
Visar ställtiden i timmar för varje maskin. Eventuella legooperationer har
ingen ställtid och rutan lämnas tom (F4).

G

Stycktid
Visar tiden en detalj tar i respektive operation uttryckt i timmar.
Legooperationerna får bara en kostnad per styck.(G4)

H

Operationsfaktor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I

Operationskap.faktor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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J

Villkor-kod
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K

Villkor från och med
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L

Vilkor till och med
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M

Överlapp
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N

Kötid
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O

Undantag kostnadsfaktorer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P

Fast ledtid
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q

Valuta
Lämnas tom för raderna med maskinerna, men fylls i med SEK för
legooperationerna.

R

Dummy
Tom post som kan användas om omprogrammering vill göras.

S

Dummy
Tom post som kan användas om omprogrammering vill göras.
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m_Text.txt
Denna textfil används inte på NMW utan blir i alla exporteringar helt tom, men
måste ändå vara med för att importeringen ska fungera.
A: Artikelnummer
B: Radnummer i beredningen
C: Typ
D: Radnummer
E: Text
F: Dummy
G: Dummy
H: Dummy
I: Dummy
J: Dummy

6
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BILA

1

Bilagor

2

Bilagor

3

Bilagor

4

Bilagor

5

Bilagor

6

Bilagor

7

Bilagor

8

Bilagor

9

Bilagor

10

Bilagor

11

Bilagor

12

Bilagor

13

Bilagor
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BILAGA 6
Innehåll Bilaga 6
Bilaga 6.1
Bilaga 6.2
Bilaga 6.3
Bilaga 6.4
Bilaga 6.5
Bilaga 6.6
Bilaga 6.7
Bilaga 6.8
Bilaga 6.9
Bilaga 6.10
Bilaga 6.11
Bilaga 6.12
Bilaga 6.13
Bilaga 6.14
Bilaga 6.15
Bilaga 6.16
Bilaga 6.17
Bilaga 6.18
Bilaga 6.19
Bilaga 6.20
Bilaga 6.21
Bilaga 6.22
Bilaga 6.23
Bilaga 6.24

Blad1 (Berakning)
Blad2 (Legokostnader)
Blad7 (Forsaljningsinfo)
Blad9 (Prislista)
Sheet1 (Indata)
Sheet11 (S&M)
Sheet2 (Forstasidan)
Sheet3 (Tidskalkyl)
Sheet4 (Inställningar)
Sheet5 (Exportera)
Sheets6 (Maskindata)
Sheets7 (Lego)
Sheets8 (Materialdata)
ThisWorkbook
Modul3
Module1
Module10
Module2
Module3
Module4
Module6
Module7
Module8
Module9

1
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Bilaga 6.1 Blad1 (Berakning)
Private Sub Berakning_installningar_Click()
Sheets("Inställningar").Select
Range("A1").Select
End Sub

Bilaga 6.2 Blad2 (Legokostnader)
Private Sub Legokostnader_installningar_Click()
Sheets("inställningar").Select
End Sub

Bilaga 6.3 Blad7 (Forsaljningsinfo)
Private Sub Forsaljningsinfo_installningar_Click()
Sheets("Inställningar").Select
End Sub

Bilaga 6.4 Blad9 (Prislista)
Private Sub CommandButton1_Click()
Selection.Copy
Range("A11").Select
ActiveSheet.Paste
End Sub
Private Sub Prislista_Installningar_Click()
Worksheets("forsta sidan").Select
End Sub
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Bilaga 6.5-6.7

Bilaga 6.5 Sheet1 (Indata)
Private Sub indata_huvudmeny_Click()
Sheets("Forsta sidan").Select 'Visar första sidan
End Sub
Private Sub Indata_Tidskalkyl_Click()
Sheets("Tidskalkyl").Select ' Visar tidskalkylarket
End Sub

Bilaga 6.6 Sheet11 (S&M)
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheets("forsta sidan").Select ' visar första sidan
End Sub

Bilaga 6.7 Sheet2 (Forstasidan)
'knappar på första sidan som guidar personen vidare
Private Sub Avsluta_Click()
Range("A1").Select
Application.DisplayAlerts = False 'visar inga varningar
Application.Quit 'avslutar programmet
End Sub
Private Sub cmdberedningsguide_Click()
Sheets("Indata").Select ' visar sidan indata
End Sub
Private Sub installningar_Click()
Sheets("Inställningar").Select ' visar inställningar
End Sub
Private Sub omSM_Click()
Sheets("S&M").Select ' lite information om oss
End Sub
Private Sub Uppdatera_prislista_Click()
Sheets("Prislista").Select 'visar sidan där prislistan kan uppdateras
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Bilaga 6.7-6.8

MsgBox "

INSTRUKTIONER!!" & Chr(10) & "" & Chr(10) & "" &
Chr(10) & "Kopiera FÖRST den nya listan från Eurosteel innan du
trycker" & Chr(10) & "knappen klistran in"

End Sub

Bilaga 6.8 Sheet3 (Tidskalkyl)
' Alla operationsknappar som kopierar in lämplig operation med tillhörande formel.
Private Sub Borra_hal_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 16
Set srcRn = Range("AE14")
Set trRn = GetTarget
Call CopyAll(srcRn, trRn, noCells)
Range("a1").Select
End Sub
Private Sub Borra_och_ganga_hal_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 16
Set srcRn = Range("AE15")
Set trRn = GetTarget
Call CopyAll(srcRn, trRn, noCells)
Range("a1").Select
End Sub
Private Sub Finsvarvning_inre_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 16
Set srcRn = Range("AE12")
Set trRn = GetTarget
Call CopyAll(srcRn, trRn, noCells)
Range("a1").Select
End Sub
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Private Sub Finsvarvning_yttre_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 16
Set srcRn = Range("AE11")
Set trRn = GetTarget
Call CopyAll(srcRn, trRn, noCells)
Range("a1").Select
End Sub
Private Sub Gangning_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 16
Set srcRn = Range("AE16")
Set trRn = GetTarget
Call CopyAll(srcRn, trRn, noCells)
Range("a1").Select
End Sub
Private Sub Grovsvarvning_inre_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 16
Set srcRn = Range("AE10")
Set trRn = GetTarget
Call CopyAll(srcRn, trRn, noCells)
Range("a1").Select
End Sub
Private Sub Grovsvarvning_yttre_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 16
Set srcRn = Range("AE9")
Set trRn = GetTarget
Call CopyAll(srcRn, trRn, noCells)
Range("a1").Select
End Sub
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Private Sub Hamta_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 16
Set srcRn = Range("AE17")
Set trRn = GetTarget
Call CopyAll(srcRn, trRn, noCells)
Range("a1").Select
End Sub
Private Sub Korthålsborrning_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 16
Set srcRn = Range("AE8")
Set trRn = GetTarget
Call CopyAll(srcRn, trRn, noCells)
Range("a1").Select
End Sub
Private Sub lamna_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 16
Set srcRn = Range("AE18")
Set trRn = GetTarget
Call CopyAll(srcRn, trRn, noCells)
Range("a1").Select
End Sub
Private Sub Plana_yta_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 16
Set srcRn = Range("AE13")
Set trRn = GetTarget
Call CopyAll(srcRn, trRn, noCells)
Range("a1").Select
End Sub
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Private Sub Radera_alla_tidskalkyl_Click()
ActiveSheet.Unprotect ("NMW")
Application.Run ("radera_allt")
ActiveSheet.Protect ("NMW")
End Sub
Private Sub radera_senaste_operation_tidskalkyl_Click()
' Tar bort den sensat tillagda operationen
Dim myRn As Range
Set myRn = GetTarget
ActiveSheet.Unprotect ("NMW")
Range(myRn.Offset(-1, 0), myRn.Offset(-1, 17)) = ""
Range(myRn.Offset(-1, 0), myRn.Offset(-1, 17)).Select
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
ActiveSheet.Protect ("NMW")
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Spar_invandigt_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 16
Set srcRn = Range("AE19")
Set trRn = GetTarget
Call CopyAll(srcRn, trRn, noCells)
Range("a1").Select
End Sub
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Bilaga 6.8-6.9
Private Sub Spar_utvandigt_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 16
Set srcRn = Range("AE20")
Set trRn = GetTarget
Call CopyAll(srcRn, trRn, noCells)
Range("a1").Select
End Sub
Private Sub Tidskalkyl_Indata_Click()
Sheets("Indata").Select ' visar indata arket för användaren
End Sub
Private Sub Tidskalkyl_Lego_Click()
Sheets("Lego").Select ' visar LEGO arket
End Sub

Bilaga 6.9 Sheet4 (Inställningar)
' Knappar som för personen vidare mellan sidorna
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheets("Maskindata").Select
End Sub

Private Sub CommandButton4_Click()
Sheets("Legokostnader").Select
End Sub
Private Sub Forsaljningsinfo_Click()
Sheets("forsaljningsinfo").Select
End Sub
Private Sub Installningar_berakning_Click()
Sheets("berakning").Select
End Sub
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Private Sub Installningar_hevudmeny_Click()
Sheets("forsta sidan").Select
End Sub
Private Sub installningar_materialdata_Click()
Sheets("materialdata").Select
End Sub

Bilaga 6.10

Sheet5 (Exportera)

' Knappar som för personen vidare mellan sidorna
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheets("Maskindata").Select
End Sub

Private Sub CommandButton4_Click()
Sheets("Legokostnader").Select
End Sub
Private Sub Forsaljningsinfo_Click()
Sheets("forsaljningsinfo").Select
End Sub
Private Sub Installningar_berakning_Click()
Sheets("berakning").Select
End Sub
Private Sub Installningar_hevudmeny_Click()
Sheets("forsta sidan").Select
End Sub
Private Sub installningar_materialdata_Click()
Sheets("materialdata").Select
End Sub
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Bilaga 6.11

Sheets6 (Maskindata)

' knappar som för användaren vidare mellan sidorna
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheets("Inställningar").Select
End Sub
Private Sub Maskindata_Click()
Sheets("inställningar").Select
End Sub

Bilaga 6.12

Sheets7 (Lego)

Private Sub Kapning_Click() 'klistrar in kapningsoperationen i operationslistan
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 4
Set srcRn = Range("T22")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Lego_Click()
' Väljer att visa de olika legoknapparnna
Me.Lego1.Visible = True
Me.Lego2.Visible = True
Me.Lego3.Visible = True
Me.Lego4.Visible = True
Me.Lego5.Visible = True
Me.Lego6.Visible = True
Me.Lego7.Visible = True
Me.Lego8.Visible = True
Me.Lego9.Visible = True
Me.Lego10.Visible = True
Me.lego11.Visible = True
Me.Lego12.Visible = True
Me.Lego13.Visible = True
Me.Lego14.Visible = True
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Me.Lego15.Visible = True
' markerar de vita linjerna framför knapparna
ActiveSheet.Shapes("Line 69").Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66")). _
Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54" _
, "Line 53")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54" _
, "Line 53", "Line 43")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54" _
, "Line 53", "Line 43", "Line 42")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54" _
, "Line 53", "Line 43", "Line 42", "Line 41")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54" _
, "Line 53", "Line 43", "Line 42", "Line 41" _
, "Line 40")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54" _
, "Line 53", "Line 43", "Line 42", "Line 41" _
, "Line 40", "Line 33")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54" _
, "Line 53", "Line 43", "Line 42", "Line 41" _
, "Line 40", "Line 33", "Line 35")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
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, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54" _
, "Line 53", "Line 43", "Line 42", "Line 41" _
, "Line 40", "Line 33", "Line 35", "Line 34")).Select
Selection.ShapeRange.Line.ForeColor.SchemeColor = 9
Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoTrue
Range("A1").Select
Me.Lego.Visible = False
Me.Lego0.Visible = True
End Sub
Private Sub Lego_Exportera_Click()
Sheets("exportera").Select ' visar expoerta bladet
End Sub
Private Sub Lego_Tidskalkyl_Click()
Sheets("Tidskalkyl").Select 'visar tidskalkylbladet
End Sub
Private Sub Lego0_Click()
' gömmer legoknapparna
Me.Lego1.Visible = False
Me.Lego2.Visible = False
Me.Lego3.Visible = False
Me.Lego4.Visible = False
Me.Lego5.Visible = False
Me.Lego6.Visible = False
Me.Lego7.Visible = False
Me.Lego8.Visible = False
Me.Lego9.Visible = False
Me.Lego10.Visible = False
Me.lego11.Visible = False
Me.Lego12.Visible = False
Me.Lego13.Visible = False
Me.Lego14.Visible = False
Me.Lego15.Visible = False

' markarera de vita linjer
ActiveSheet.Shapes("Line 69").Select

12

Bilagor
Bilaga 6.12

ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66")). _
Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54" _
, "Line 53")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54" _
, "Line 53", "Line 43")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54" _
, "Line 53", "Line 43", "Line 42")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54" _
, "Line 53", "Line 43", "Line 42", "Line 41")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54" _
, "Line 53", "Line 43", "Line 42", "Line 41" _
, "Line 40")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54" _
, "Line 53", "Line 43", "Line 42", "Line 41" _
, "Line 40", "Line 33")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54" _
, "Line 53", "Line 43", "Line 42", "Line 41" _
, "Line 40", "Line 33", "Line 35")).Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Line 69", "Line 68", "Line 67", "Line 66" _
, "Line 65", "Line 63", "Line 64", "Line 54" _
, "Line 53", "Line 43", "Line 42", "Line 41" _
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, "Line 40", "Line 33", "Line 35", "Line 34")).Select
Selection.ShapeRange.Line.ForeColor.SchemeColor = 64
Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoTrue
Range("A1").Select
Me.Lego0.Visible = False
Me.Lego.Visible = True

End Sub
Private Sub Lego1_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 5
Set srcRn = Range("T25")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Lego10_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 5
Set srcRn = Range("T34")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub lego11_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 5
Set srcRn = Range("T35")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
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Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Lego12_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 5
Set srcRn = Range("T36")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub

Private Sub Lego13_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 5
Set srcRn = Range("T37")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Lego14_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 5
Set srcRn = Range("T38")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Lego15_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 5
Set srcRn = Range("T39")
Set trRn = GetTarget2
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Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Lego2_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 5
Set srcRn = Range("T26")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Lego3_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 5
Set srcRn = Range("T27")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Lego4_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 5
Set srcRn = Range("T28")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Lego5_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 5
Set srcRn = Range("T29")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
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Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Lego6_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 5
Set srcRn = Range("T30")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Daewoo_TT2500_SY_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 6
Set srcRn = Range("T10")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Lego7_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 5
Set srcRn = Range("T31")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Lego8_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 5
Set srcRn = Range("T32")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
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End Sub
Private Sub Lego9_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 5
Set srcRn = Range("T33")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Litet_stall_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 0
Set srcRn = Range("P11")
Set trRn = GetTarget3
Call CopyAll3(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Medel_Stall_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 0
Set srcRn = Range("P13")
Set trRn = GetTarget3
Call CopyAll3(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Okuma_Hova_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 6
Set srcRn = Range("T11")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
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End Sub

Private Sub Okuma_Lb_10_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 6
Set srcRn = Range("T12")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Okuma_Lb_15_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 6
Set srcRn = Range("T13")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Okuma_LR10_M_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 6
Set srcRn = Range("T14")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Okuma_LVT300_M_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 6
Set srcRn = Range("T15")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
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Range("A1").Select
End Sub

Private Sub Okuma_LVT400_M_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 6
Set srcRn = Range("T16")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Okuma_Mac_Turn_350_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 6
Set srcRn = Range("T17")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Raddera_alla_Click()
Range("G11:L28").Select
Selection.Font.ColorIndex = 0
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
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.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
With Selection.Borders(xlInsideVertical)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
Range("R9").Select
End Sub
Private Sub Radera_alla_LEGO_Click()
ActiveSheet.Unprotect ("NMW")
Application.Run ("radera_allt3")
ActiveSheet.Protect ("NMW")
End Sub
Private Sub Radera_Senaste_Operation_Click()
Dim myRn As Range
Set myRn = GetTarget2

ActiveSheet.Unprotect ("NMW")
Range(myRn.Offset(-1, 0), myRn.Offset(-1, 7)) = ""
Range(myRn.Offset(-1, 0), myRn.Offset(-1, 7)).Select
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
'Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone

21

Bilagor
Bilaga 6.12

Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
ActiveSheet.Unprotect ("NMW")
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Stort_Stall_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 0
Set srcRn = Range("P15")
Set trRn = GetTarget3
Call CopyAll3(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Svarv_NC_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 6
Set srcRn = Range("T18")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Traub_2_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 6
Set srcRn = Range("T19")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub
Private Sub Traub_d40_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 6
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Set srcRn = Range("T20")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub

Private Sub Traub_d80_Click()
Dim trRn As Range, srcRn As Range
Dim noCells As Integer
noCells = 6
Set srcRn = Range("T21")
Set trRn = GetTarget2
Call CopyAll2(srcRn, trRn, noCells)
Range("A1").Select
End Sub

Bilaga 6.13

Sheets8 (Materialdata)

Sub test()
Set rnCell5 = Range("A36")
Set rnCell6 = Range("B36")
Set rncell7 = Range("B34")
Range("B40").Select
ActiveCell.Formula = CStr(rnCell5.Value) & CStr(rnCell6.Value)
End Sub

Private Sub materialdata_Installningar_Click()
Sheets("inställningar").Select
End Sub

Bilaga 6.14

ThisWorkbook

Private Sub Workbook_Open()
' Visar upp startsidan när arbetsboken öppnas
Sheet2.Activate
Range("A1").Select
'If Worksheets("Lego").Visible = False Then Sheets("Lego").Visible = True
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'Sheets("LEgo").Select
End Sub
Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object)
With Worksheets("LEGO")

'Sheets("sheet7").Activate
'If Range("F3").Value = 5 Then
If Sheets("Lego").Range("F3").Value = 5 Then
'Sheets("LEGO").Range("L17").Select
'Range("L17").Select
Sheets("lego").Range("I17:M17").Select
Selection.Font.ColorIndex = 2
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = 2
End With
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = 2
End With
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = 2
End With
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = 2
End With
With Selection.Borders(xlInsideVertical)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
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.ColorIndex = 2
End With
With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
'.LineStyle = xlContinuous
'.Weight = xlThin
'.ColorIndex = 2
End With
Application.CommandBars("Borders").Visible = False
Range("A1").Select
Else
'Sheets("Lego").Range("L17").Select
' Selection.Font.ColorIndex = 1
' Range("I17:M17").Select
' Range("I17").Activate
' Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
'Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
'Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
'Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
'Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
'Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
'Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
'Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
'Range("A2").Select
End If
End With
End Sub

Bilaga 6.15 Modul3
Sub Exportera_tidskalkyl()
' spara en kopia av tidskalkyeln i ett nytt excel dokument och skapar
' en mapp med artikelnumret om det inte redan finns.
Dim fso
Dim rncell7 As Range
Dim rncell8 As Range
Application.ScreenUpdating = False
Worksheets("Tidskalkyl-export").Select
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Set rncell7 = Range("F3")
Set rncell8 = Range("B5")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If (fso.fileexists(UserForm1.TextBox1.Value & (CStr(rncell8.Value)) & "\" &
(CStr(rncell7.Value)) & ".Xls")) Then
Dim msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
msg = "Det finns redan en befntlig tidskalkyl på " & Chr(10) & "det nuvarande
artikelnumret" & Chr(10) & " " & Chr(10) & " " & Chr(10) & " Vill du
ersätta den ?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "Varning"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then
MyString = "Yes"
Worksheets("Tidskalkyl-export").Select
Sheets("Tidskalkyl-export").Copy
Sheets("Tidskalkyl-export").Select
Sheets("Tidskalkyl-export").Name = (CStr(rncell8.Value))

If (fso.FolderExists(UserForm1.TextBox1.Value & (CStr(rncell8.Value))))
Then
Else
MkDir UserForm1.TextBox1.Value & (CStr(rncell8.Value))
ChDir UserForm1.TextBox1.Value & (CStr(rncell8.Value))

End If
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=(CStr(rncell7.Value)), FileFormat:= _
xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="",
ReadOnlyRecommended:=False _
, CreateBackup:=False
Application.DisplayAlerts = False
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ActiveWindow.Close
Worksheets("exportera").Select
Else
Worksheets("Exportera").Select
End If
Else
If (fso.FolderExists(UserForm1.TextBox1.Value & (CStr(rncell8.Value)))) Then
Else
MkDir UserForm1.TextBox1.Value & (CStr(rncell8.Value))
ChDir UserForm1.TextBox1.Value & (CStr(rncell8.Value))
End If
Worksheets("Tidskalkyl-export").Select
Sheets("Tidskalkyl-export").Copy
Sheets("Tidskalkyl-export").Select
Sheets("Tidskalkyl-export").Name = (CStr(rncell8.Value))
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=(CStr(rncell7.Value)), FileFormat:= _
xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False
_
, CreateBackup:=False
Application.DisplayAlerts = False
ActiveWindow.Close
Worksheets("exportera").Select
MsgBox "Tidskalkyl exporterad"
End If
End Sub
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Bilaga 6.16

Module1

Sub Klistra_in_lista()
' Klistrar in urklippet från Excel med uppdaterad prislista
Selection.Copy
Range("A11").Select
ActiveSheet.Paste
End Sub

Bilaga 6.17

Module10

Function GetTarget3() As Range
' letar reda på den sista Raden med ställtid och lägger till den nästa
Set GetTarget3 = Worksheets("Lego").Range("I11")
If GetTarget3 <> "" Then
If GetTarget3.Offset(1, 0) = "" Then

Set GetTarget3 = GetTarget3.Offset(1, 0)
Else
Set GetTarget3 = GetTarget3.End(xlDown).Offset(1, 0)
End If
End If
End Function
Sub CopyValues3(srcRn As Range, trRn As Range, noCells As Integer) ' kopierar
det valda området
Range(trRn, trRn.Offset(0, noCells)).Value = Range(srcRn, srcRn.Offset(0,
noCells)).Value
End Sub
Sub CopyAll3(srcRn As Range, trRn As Range, noCells As Integer) ' kopierar in
området
Range(srcRn, srcRn.Offset(0, noCells)).Copy
trRn.PasteSpecial xlPasteAll
Application.CutCopyMode = False
End Sub

28

Bilagor
Bilaga 6.18-6.19

Bilaga 6.18

Module2

Function GetTarget() As Range
' letar reda på den sista operationsraden och lägger sedan till nästa operation på raden
efter
Set GetTarget = Worksheets("Tidskalkyl").Range("D18")
If GetTarget <> "" Then
If GetTarget.Offset(1, 0) = "" Then

Set GetTarget = GetTarget.Offset(1, 0)
Else
Set GetTarget = GetTarget.End(xlDown).Offset(1, 0)
End If
End If
End Function
Sub CopyValues(srcRn As Range, trRn As Range, noCells As Integer) 'kopierar det
valda området
Range(trRn, trRn.Offset(0, noCells)).Value = Range(srcRn, srcRn.Offset(0,
noCells)).Value
End Sub
Sub CopyAll(srcRn As Range, trRn As Range, noCells As Integer) 'klistrar in
området
ActiveSheet.Unprotect ("NMW")
Range(srcRn, srcRn.Offset(0, noCells)).Copy
trRn.PasteSpecial xlPasteAll
Application.CutCopyMode = False
ActiveSheet.Protect ("NMW")
End Sub

Bilaga 6.19

Module3

Sub Skapautdata()
' Ett macro som tar med vald data och klistar in på valt ark och sedan är klart för att
exportera
Windows("Materiallista2.xls").Activate
Sheets("Indata").Select
Range("B16,B19,B28,B30,B32,B34,B36").Select
Range("B36").Activate
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Selection.Copy
Sheets("Utdata").Select
Range("B8").Select
ActiveSheet.Paste
Windows("Materiallista2.xls").Activate
Sheets("Indata").Select
Range("G10,G12,G14,G16,G18").Select
Range("G18").Activate
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Sheets("Utdata").Select
Range("B15").Select
ActiveSheet.Paste
Windows("Materiallista2.xls").Activate
Sheets("Indata").Select
Range("J10,J12,J14").Select
Range("J14").Activate
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Sheets("Utdata").Select
Range("B20").Select
ActiveSheet.Paste
Windows("Materiallista2.xls").Activate
Sheets("Indata").Select
Range("N24,N25,N28,N34,N36").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Sheets("Utdata").Select
Range("B23").Select
ActiveSheet.Paste
Range("B5:B27").Select
Range("B27").Activate
Application.CutCopyMode = False
With Selection
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlBottom
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
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.ShrinkToFit = FalseFileSystemObject
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
End With
Range("B5:B27").Select
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
Selection.Interior.ColorIndex = xlNone
Windows("Materiallista2.xls").Activate

Rows("5:27").Select
Selection.Copy
Workbooks.Open Filename:="G:\Ex-jobb\Utdata.xls"
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Rows("5:27").Select
ActiveSheet.Paste

Dim rnCell1 As Range, rnCell2 As Range, rnCell3 As Range, Rncell4 As Range

Set rnCell2 = Range("B6")
Set rnCell3 = Range("M1")
Windows("utdata.xls").Activate
'Sheets("Textfil").Select
'Range("B1").Select
' ActiveCell.Formula = CStr(rnCell3.Value) & CStr(rnCell2.Value)

Sheets("Utdata").Select
'ActiveSheet.Copy
Set Rncell4 = Range("B5")
ChDir "G:\Ex-jobb\"
MkDir (CStr(Rncell4.Value))
ChDir UserForm1.TextBox1.Value & (CStr(Rncell4.Value))

ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=CStr(Rncell4.Value),
FileFormat:=xlNormal _
, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=True, _
CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close
Windows("Materiallista2.xls").Activate
Sheets("Exportera").Select
' Sheets("Textfil").Select
' Set rnCell1 = Range("B1")
' ChDir UserForm1.TextBox1.Value & (CStr(Rncell4.Value))
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'

ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=CStr(rnCell1.Value),
FileFormat:=xlText _
' , Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=True, _
' CreateBackup:=False

'ActiveWindow.Close

MsgBox "Exportering av data till " & Chr(10) & "" & Chr(10) & "Excelformat
Klar..." & Chr(10) & ""
' "" & Chr(10) & "Textformat
Klar..."
End Sub

Bilaga 6.20

Module4

Sub Skapa_textfiler()

' test2 Macro
' Macro recorded 2007-01-16 by User
'
Dim myRn As Range
Dim myCell As Range
Dim cols As Integer
Dim myRows As Range
Application.ScreenUpdating = False
Dim rnCell1 As Range
Worksheets("Exportera").Select
Set rnCell1 = Range("A26")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If (fso.FolderExists(UserForm2.TextBox1.Value & (CStr(rnCell1.Value)))) Then
Else
MkDir UserForm2.TextBox1.Value & (CStr(rnCell1.Value))
ChDir UserForm2.TextBox1.Value & (CStr(rnCell1.Value))
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End If
Workbooks.Open Filename:="G:\Ex-jobb\M_textfiler.xls"
Windows("Materiallista2.xls").Activate
Sheets("m_Art").Select
Rows("1:10").Select
Selection.Copy
Windows("M_textfiler.xls").Activate
Sheets("m_Art").Select
Rows("1:10").Select
ActiveSheet.Paste
Range("C6").Select
Application.CutCopyMode = False
ChDir UserForm2.TextBox1.Value & (CStr(rnCell1.Value))
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="m_Art.txt", FileFormat:=xlText _
, CreateBackup:=False, local:=True
Application.DisplayAlerts = False
ActiveWindow.Close
Range("E9").Select
Workbooks.Open Filename:="G:\Ex-jobb\M_textfiler.xls"
Windows("Materiallista2.xls").Activate
Sheets("m_Oper").Select
Range("A1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 1).Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Selection.Copy
'Rows("1:10").Select
'Selection.Copy
'Rows("1:10").SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 1).Select
Windows("M_textfiler.xls").Activate
Sheets("m_Oper").Select
'Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 1).Copy
Range("A1").PasteSpecial
'Rows("1:10").Select
'ActiveSheet.Paste
Application.CutCopyMode = False
ChDir UserForm2.TextBox1.Value & (CStr(rnCell1.Value))
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ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="m_Oper.txt", FileFormat:=xlText _
, CreateBackup:=False, local:=True
Application.DisplayAlerts = False
ActiveWindow.Close
Range("E9").Select
Workbooks.Open Filename:="G:\Ex-jobb\M_textfiler.xls"
Windows("Materiallista2.xls").Activate
Sheets("m_Strukt").Select
Rows("1:10").Select
Selection.Copy
Windows("M_textfiler.xls").Activate
Sheets("m_Strukt").Select
Rows("1:10").Select
ActiveSheet.Paste
Range("C6").Select
Application.CutCopyMode = False
ChDir UserForm2.TextBox1.Value & (CStr(rnCell1.Value))
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="m_Strukt.txt", FileFormat:=xlText _
, CreateBackup:=False, local:=True
Application.DisplayAlerts = False
ActiveWindow.Close
Range("E9").Select

Workbooks.Open Filename:="G:\Ex-jobb\M_textfiler.xls"
Windows("Materiallista2.xls").Activate
Sheets("m_Text").Select
Rows("1:10").Select
Selection.Copy
Windows("M_textfiler.xls").Activate
Sheets("m_Text").Select
Rows("1:10").Select
ActiveSheet.Paste
Range("C6").Select
Application.CutCopyMode = False
ChDir UserForm2.TextBox1.Value & (CStr(rnCell1.Value))
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="m_Text.txt", FileFormat:=xlText _
, CreateBackup:=False, local:=True
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Application.DisplayAlerts = False
ActiveWindow.Close
MsgBox "Exportering av data till " & Chr(10) & "" & Chr(10) &
"Textfilsformat Klar..." & Chr(10) & ""
End Sub
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Module6

Function GetTarget2() As Range
' letar reda på den sista operationsraden och lägger sedan till nästa operation på raden
efter
Set GetTarget2 = Worksheets("Lego").Range("G11")
If GetTarget2 <> "" Then
If GetTarget2.Offset(1, 0) = "" Then

Set GetTarget2 = GetTarget2.Offset(1, 0)
Else
Set GetTarget2 = GetTarget2.End(xlDown).Offset(1, 0)
End If
End If
End Function
Sub CopyValues(srcRn As Range, trRn As Range, noCells As Integer)
Range(trRn, trRn.Offset(0, noCells)).Value = Range(srcRn, srcRn.Offset(0,
noCells)).Value
End Sub
Sub CopyAll2(srcRn As Range, trRn As Range, noCells As Integer)
Range(srcRn, srcRn.Offset(0, noCells)).Copy

trRn.PasteSpecial xlPasteAll
Application.CutCopyMode = False
End Sub
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Module 7

Sub Rensa()
'
' Rensa Macro
' Macro recorded 2007-02-01 by User
'
Sheets("berakning").Select
Range("E7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
Range("F7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
Sheets("Indata").Select
Range("V9").Select '
ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
Range("B5").Select
Selection.ClearContents
Range("B7:D7").Select
Selection.ClearContents
Range("B16").Select
Selection.ClearContents
Range("B19").Select
Selection.ClearContents
Sheets("Tidskalkyl").Select
Range("D18:R39").Select
Selection.ClearContents
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
Sheets("Lego").Select
Range("G11:K27").Select
Selection.ClearContents
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone

37

Bilagor
Bilaga 6.22-6.24

Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
Sheets("Indata").Maskinval.ListIndex = 0
Sheets("Forsta sidan").Select
End Sub
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Module8

Sub radera_alla_tidskalkyl()
Range("D18:R69").Select
Selection.ClearContents
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
End Sub
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Module9

Sub Radera_allt()
Range("D18:R45").Select
Range("R45").Activate
Selection.ClearContents
Range("D18:R42").Select
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
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Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
Range("A1").Select
MsgBox " Gör om gör rätt" & Chr(10) & "" & Chr(10) & "
Chr(10) & "" & Chr(10) & "
/S&M"

Mvh" &

Range("A1").Select
End Sub
Sub Radera_allt3()
Range("G11:M27").Select
Range("M27").Activate
Selection.ClearContents
Range("G11:M27").Select
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
Range("A1").Select

MsgBox " Gör om gör rätt" & Chr(10) & "" & Chr(10) & "
Chr(10) & "" & Chr(10) & "
/S&M"
Range("A1").Select
End Sub
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