
Välkommen till e-learning PDRrv 



Inledning 

 E-learning för PDRrv består av denna PP-presentation samt 1 st. 
animeringar som visar exempel på registervård. 
 

 Visningen av animeringarna är möjlig att pausa i nedre delen av 
visningsfönstret. 
 

 Klicka på valfri knapp för att gå vidare presentationen. 

 
 
 



Bakgrund 

 FREJ88 ersätts av ”GoF WEB” för presentation av Grund- och 
Förvaltningsdata. 
 Databasen kommer att benämnas Försvarslogistikens 

Förnödenhetsregister. 
 Manuella registervårdsfunktioner i FREJ88 kommer flyttas till en ny 

applikation i PDR-familjen, ProduktaDataRegistering-RegisterVård 
(PDRrv).  



Registervård i PDRrv 

 Du kommer även i fortsättningen att registervårda en förnödenhet i 
taget. 
 Det som skiljer är att du kan söka ut en eller flera förnödenheter som 

du skall registervårda.  
Det finns fem olika sökbegrepp där F-bet är en.(lika som FREJ88) 
 För att kunna registervårda en eller flera förnödenheter så skall 

dessa göras redigeringsbara - ”checkas ut”. 
 Efter att du har registervårdat så ”checkar” du in / klarmarkerar du på 

positions eller ärendenivå.  
 Du kan när du vill ”ångra utcheckning”, då återgår förnödenheten i 

samma status som den var i vid utcheckningen tillbaka till 
Försvarslogistikens Förnödenhetsregister. (inga ändringar sparas) 

 



Starta utsök 

Starta 
utcheckning 
genom att 
högerklicka på 
ärendenivån och 
välj checka ut 

Skapa ärende på 
samma sätt som i 
PDRin 



Utcheckning 

Välj sökbegrepp 

Fyll i sökvärde 

Välj 

Tryck på sök 

I sökresultatet 
bockar du i den 
eller de F-bet du 
vill ”checka ut” 

Förnödenhet
er som du ej 
kan ”checka 
ut” saknar 
bockruta 

Tryck på OK för 
att checka ut 



Registervård 

Ny flik i PDRrv 

”Dimmade” 
termer är ej 
redigeringsbara 

”Vita” termer är 
redigeringsbara 



Incheckning 

När du är klar 
med 
registervården 
kan du checka in 
/klarmarkera på 
position eller på 
ärendenivå 

ärende 

position 



Avslutningsvis 

 Du kommer att direkt märka likheterna med PDRin.  
 Det är samma dynamiska regelverk i bakrunden på PDRrv som 

PDRin. 
 Du har stöd av GRDA, skrivregler, F1, F2 knappar mm. 
 När du har registervårdat, så kan du råka ut för att det är en röd 

bock på din position, använd då valideringsknappen för att se vad 
det är som skall åtgärdas för att du skall kunna ”checka in”. 
 Förnödenheter där du har lagt till eller tagit bort referenser, går via 

klassifikatör för godkännande innan den blir uppdaterad i GoFWEB. 
 Du kommer även i framtiden erhålla ändringsbesked. 
 Titta nu på animeringen. 

 Lycka till!!!  
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