
Få et godt overblik over dine 
komponenter med Zynergy 
Component Registry

I registreringsdatabasen Zynergy Component Registry til EG Zynergy kan du 
oprette og sammenkæde forskellige former for komponenter med en konkret 
installation eller et anlæg. På den måde får du hurtigt et samlet overblik over 
såvel de enkelte som alle de komponenter, du har og hvilke komponenter, der 
skal opdateres og vedligeholdes løbende.

Som bruger bestemmer du selv, hvilke komponenter du vil registrere og 
administrere i registret.

Hvorfor et komponentregister?

Komponentregistret letter arbejdet for dig på flere forskellige måder. Ved at 
registrere og forbinde de forskellige komponenter og komponenttyper kan du 
let udarbejde en samlet plan til de teknikere, der skal udføre servicearbejdet, 
såsom udskiftning, reparationer eller generel håndtering af de enkelte 
komponenter.

Du får også et overblik over, hvilke komponenter der er installeret på de enkelte 
installationer og anlæg, samt et overblik over hvilke komponenter og 
reservedele, som I har liggende på lager.

Zynergy Component 
Registry letter 
arbejdet for dig:

• Vælg selv hvilke komponenter 
der skal registreres

• Få overblik over hvad der er på 
lager

• Hold styr på hvilke 
komponenter er installeret og 
hvor de er installeret 

• Vær godt forberedt til teknisk 
vedligehold



Du definerer selv registerets indhold

Du kan selv tilpasse Zynergy Component Registry og - ud fra din virksomheds 
ønsker - kan du frit vælge, hvordan komponenterne skal relatere til hinanden. Du 
kan hurtigt trække både detaljerede og sorterede oplysninger ud af databasen. 

Effektiv planlægning af teknisk vedligehold

Når du registrerer komponenttypen i Zynergy Component Registry, får du 
adgang til en række praktiske værktøjer, der gør det nemmere at planlægge 
revisionen, det vil sige teknisk vedligehold af installationer og anlæg.

Beskrivelse af komponenter og komponenttyper

Et komponentregister i Zynergy Component Registry indeholder både 
komponenter og komponenttyper. 

• En komponenttype kan sammenlignes med en skabelon med regler for, 
hvordan komponenterne skal oprettes og bruges.

• En komponent kan for eksempel være et modem eller en transformator.

Registrering og vedligeholdelsesplan

Du opsætter komponenttyper og definerer, hvilke felter der skal indgå i det 
tekniske vedligehold, og hvorvidt andre komponenttyper skal indgå i planen. Du 
kan også bestemme, hvordan eller om, komponenter skal vedligeholdes, og hvor 
længe en komponent må være installeret.

Hvis du har valgt den komponent, der skal vedligeholdes løbende, bliver den 
automatisk markeret til vedligehold i systemet. Du kan også definere hvilke 
opgaver der skal udføres under den tekniske vedligeholdelse.

Flere funktioner i komponentregistret

Du kan forbinde de forskellige komponenter præcis, som du vil. Du kan også 
fremsøge de enkelte komponenter i Zynergy Component Registry, og se de 
vigtigste oplysningerne om en enkelt komponent på et oversigtsbillede i 
registret.

Det er også muligt at oprette flere komponenter på én gang i 
registreringsdatabasen og importere komponenter via fil. På den måde slipper du 
for manuelt at indtaste alle oplysninger, komponent for komponent.

Med Zynergy 
Component Registry 
kan du:

• Vælge om der er behov for 
løbende vedligehold eller 
teknisk opdatering af den 
enkelte komponent

• Tilføje nye komponenter

• Oprette flere komponenter på 
én gang

• Se status på dine komponenter

Kontakt EG på tlf.: 7013 2211 eller 
kontakt@eg.dk

EG leverer branchesoftware, der hjælper vores kunder med at udvikle deres virksomhed yderligere. 
Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på baggrund af en dyb forståelse 
af vores kunders profession og branche. 
Læs mere på https://eg.dk/om-eg/
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