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Kursens benämning  
GoF grundkurs PDRin,rv, GoFWEB, CD-FREJ. 
 
Omfattar utbildning i 

• GoF (Grund och Förvaltningsdata) 
• PDRin, PDRrv (Produktdataregistrering indatering, registervård) 
• GoF WEB (Försvarslogistikens Förnödenhetsregister) 
• CD-FREJ (Informationssök om GoF) 

 
Kompetensområde 
Integrerat logistik stöd (ILS) 
Kurskod 

Beslut 
Kursplanen är fastställd av MS520 TI  
Kursens omfattning i tid 
3 dagar (24h) 
Nivå 
Grundläggande utbildning för PDRin, PDRrv, GoF WEB, CD-FREJ. 
Målgrupp 
Blivande indaterare och registervårdare i Försvarslogistikens Förnödenhetsregister. 
Förkunskapskrav  
Grundläggande datakunskap (ECDL- körkort motsv.) 

Kursens syfte och lärande mål  
Att ge elev information, förståelse och grundläggande kunskap och i förekommande fall brukarförmåga inom 
följande områden: 

• Grund och förvaltningsdata GoF 
• Systemet PDR,  
• Applikationen PDRin avseende indatering av nya förnödenheter 
• Applikationen PDRrv avseende registervård av redan registrerade förnödenheter 
• Systemet GoF WEB avseende söka information och skapa rapporter 
• Applikationen CD-FREJ avseende informationssök  

 
Kursens innehåll och undervisningsformer 
Bildspel med åhörarkopior, styrandedokument, elevövningar, diskussion  
Kursansvarig organisationsenhet 
Logstöd, MS520 TI 
Certifikat och Behörighet 
Kursen ger behörighet till PDRin, PDRrv, samt brukarförmåga för GoFWEB och CD-FREJ. 
Examination  
Genomförs ej 
 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
• TFG 860038 
• FSD 0220 
• Designregel Förnödenhetsregistrering 11FMV6474-1:1, 2011-05-26 
• Begrepp inom Grund och förvaltningsdata PM V0,9 
• Presentationsunderlag GoF 
• Författningsbeskrivning ADR 
• Obligatoriska termer FREJ88, HKV 14 500:62243, 2006-03-17 
• Andvändarhandbok grund och förvaltningsdata system PDR,  
• Handledning för inregistrering av miljöuppgifter mm. i Försvarsmaktens artikelregister. 
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Övrigt 
Kursens innehåll och uppdelning i stort. 
 
Dag 1 
GoF information 
Att ge elev information, förståelse och grundläggande kunskap inom följande områden: 

• Grund och förvaltningsdata GoF 
• Förrådsbeteckningar 
• Referensbeteckningar 
• System GoF REG 
• Klassificering, kodifiering, typminskning och nummersättning 
• Relationskopplingar 
• Strukturella kopplingar 

PDRin 
Att ge elev information och grundläggande kunskap inom följande områden: 

• Kunskap om indaterings processen 
• Registrering av förnödenheter i PDR. Elevövningar 
• Genomgång av elevövningar 

Dag 2 
PDRin fortsättning från dag 1 
 
PDRrv  
Att ge elev information och grundläggande kunskap inom följande områden: 

• Sök och utcheckning av förnödenheter i PDRrv 
• Registervård och incheckning. Elevövningar 
• Genomgång av elevövningar 

 
GoF WEB 
Att ge elev information och grundläggande kunskap inom följande områden: 

• Informations sökning  
• Skapa rapporter. Elevövningar 
• Genomgång av elevövningar 

 
Dag 3 
Repetition och avslutning av utbildningarna i PDRin, PDRrv samt GoF WEB. 
 
CD-FREJ 
Att ge elev information och grundläggande kunskap inom följande områden: 

• Hur CD FREJ applikationen är uppbyggd 
• Utsök av förnödenhetsdata i nio databaser 
• Exportera förnödenhetsdata och egna inställningar 

 
Reservtid 
 
Avslutning med kort utvärdering och frågestund. 
 
 
 
 
               


