
DIS/CREADIS
// WE ENABLE BUSINESS



• Lidt om DIS 
• Lidt om mig 
• Tanken bag RAMS
• FMECA 
• Hvordan fungerer RAMS
• Opbygning
• Brødfabrikken
• Struktur
• Live eksempel - brødfabrikken
• Et kig bag om RAMS 

Agenda



• Grundlagt i 1997 

• +500 medarbejdere

• Afdelinger i Danmark, Polen, Spanien, 
Tyskland og USA – 17 kontorer i alt

• I Danmark hedder vi DIS og 
internationalt CREADIS

• Certificeret:

DIS / CREADIS

• 6x nomineret til
EY Entrepreneur Of The Year

• 8x nomineret til
Gazelle-virksomhed

• Anerkendt som: 
• En af Europas bedste 

arbejdspladser for ingeniører
• Danmarks bedste arbejdsplads 

for ingeniører

https://d-i-s.dk/


• 28 år
• EUX (Proces Operatør og HTX) 
• Maskinmester (Fredericia)
• Bosat i Fredericia 
• Har arbejdet med vedligehold fra dag 

1.
• 5 år hos FMC (EUX) 
• 5 år hos Arla-Taulov (Proces operatør)
• Projekter via DIS hos DUKE, Fortum, 

FMC, GE m.fl. 

JONAS BEK JENSEN



• RAMS er udviklet med tanke på at 
standardisere FMECA analysen på 
tværs af faggrupper, områder (på 
virksomheden) og kalender-tid 

• RAMS skaber en intern fælles platform 
for kommunikation, herved skabes et 
ledelsesværktøj hvor vedligehold og 
produktion kan mødes.

• Værktøjet har fokus på at sikre 
argumentationen samt erfaringen der 
ligger til grunde for de valg der 
træffes samt skabe et solidt og enkelt 
overblik. 

• Mange virksomheder har et CMMS der 
styrer vedligeholdets konkrete 
rammer (dato/tæller, tidsforbrug, 
nødvendigt værktøj osv)  – RAMS 
sikrer at de nødvendige opgaver 
findes og noteres i systemet. 

• Intet program er bedre end kvaliteten 
af den data man tilføjer.

Tanken bag RAMS

R eliability
A vailability
M aintainability
S afety



FMECA analysen er udviklet af det 
amerikanske militær og videreudviklet af 
NASA. 

Analysen sammenholder risikoen for at et 
givent udstyr fejler på en specifik måde med 
konsekvensen/konsekvenserne hvis denne 
fejl opstår. 

(ultra) Kort om FMECA

F ailure
M ode
E ffects

and 
C riticality
A nalysis



Hvordan fungerer RAMS

Men hvor er 7? 
Subunits/hjælpesystemer defineres 
som equipments



• Master sheet og FMECA Sheet
• Master sheetet sikrer ud fra en kritikalitetsmatrix at man finder de områder af 

virksomheden hvor nødvendigheden for RAMS er til stede. 
• FMECA sheetet oprettes af master sheetet (via interne macroer) ud fra de data der er 

om de nødvendige områder. 
• Hele programmet er opbygget ud fra rullemenuer og kommentarfelter. Rullemenuernes 

indhold er afhængige af kriterier fra tidligere valg – se billeder. 
• RAMS er opbygget ud fra 3 standarder, Norzok Z-008, DS/EN ISO 14224 samt 13306 –

Der vil defor i vidt omfang være behov for tilføjelser til rullemenuerne således disse 
dækker en specifik virksomhed.

Opbygning

NB! Billederne 
er blot en 
forhåndsvisning 

Master ark
FMECA ark



Brødfabrikken

1 1 2 2 3

4 5 6

7, 8, 9 osv. forefindes typisk også, eksempelvis 
luftsystemer, hydrauliksystemer, ventilation osv.

Eksemplerne vil læne sig op af den fiktive virksomhed ”Brødfabrikken”



Strukturen

Vedligeholdsanalyser 
inderholder alle systemerne i 
produktionen

Mappen ”Grovbrød” indeholder 
Master sheet, FMECA sheet samt 
RAMS ark (equipments) for 
systemet NB ”RAMS” oprettes af 
Master sheet -> denne mappe 
optræder først når Master 
sheetet er gennemgået

Mappen RAMS indeholder 
RAMS arkene (equipments) 
hvori FMECA analyserne 
befinder sig (maintainable
items)



Taget fra en fiktiv virksomhed, kun som 
eksempel, derfor finder vi måske frem til 
noget fiktivt, hvem ved?



Et kig bag scenen



Tak for i dag
DIS/CREADIS
// WE ENABLE BUSINESS

Jonas.bek@d-i-s.dk
23897552
LinkedIn

mailto:Jonas.bek@d-i-s.dk
https://www.linkedin.com/in/jonas-bek-jensen-40868215b/

	DIS/CREADIS
	Agenda
	DIS / CREADIS
	JONAS BEK JENSEN� �
	Tanken bag RAMS
	(ultra) Kort om FMECA
	Hvordan fungerer RAMS
	Opbygning
	Brødfabrikken
	Strukturen
	Dias nummer 11
	Et kig bag scenen
	Tak for i dag�DIS/CREADIS

