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Kursplan för kurs – Grundkurs GoF 
Kurskod: (saknas) 

Kurssammanfattning:  

Kursen omfattar utbildning i Grund- och Förvaltningsdata (GoF), och hur GoF-data 
inregistreras, kompletteras och uppdateras (registervårdas) samt söks med hjälp av 
programvarorna FMV Teamcenter och TIA GoF. 

Kurslängd: (dagar x timmar) 3 dagar á 8 timmar 

Målgrupp:  

Kursen riktar sig till personer som ska arbeta med att indatera och registervårda GoF-data i 
FMV Teamcenter.  

Förkunskapskrav:  

 Grundläggande färdighet i att arbeta med programvarorna i MS Office-serien 

 Allmän kunskap om FMV Teamcenter 

 Genomförd e-utbildning - Introduktion till Grund- och Förvaltningsdata 

Kursmål:  

Eleven ska efter genomförd kurs inneha en: 

 grundläggande kunskap och förståelse kring GoF-data 

 förmåga att med TIA GoF söka ut data och skapa rapporter 

 förmåga att med FMV Teamcenter indatera nya leverantörsartiklar och förnödenheter samt 
koppla relevanta dokument till dessa  

 förmåga att med FMV Teamcenter registervårda redan registrerade förnödenheter 

 förmåga att med FMV Teamcenter söka ut data och skapa rapporter 

Kursformat: Lärarledd undervisning i klassrum eller på distans. 

Undervisningsform:  

Kursen genomförs som föreläsning med stöd av bildspel, varvat med elevövningar och 
diskussioner. 

Kursunderlag:  

 Presentationsunderlag Produktdata 

 Styrande dokument inom området 

 Handledning för inregistrering av miljöuppgifter mm. i försvarlogistikens 
förnödenhetsregister 

Examination: 

Ingen examination genomförs. 

Certifikat och Behörighet 

Efter genomförd kurs och uppfyllda kursmål kan eleven verka i Teamcenter-rollen Indaterare. 
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Kursansvarig: Reidar Wittsell, reidar.wittsell@fmv.se 

Kursbeskrivning:   

Kursens innehåll och uppdelning i stort. 

Dag 1 
Allmänt 
Studerande erhåller information och grundläggande kunskap inom följande områden: 
• Grund- och förvaltningsdata GoF 
• Förrådsbeteckningar/-benämningar 
• Referensbeteckningar 
• Teamcenter  
• Klassificering, typminskning, kodifiering och nummerbestämning 
• Relationskopplingar 
• Strukturella kopplingar 

TIA GoF 
Studerande erhåller information och grundläggande kunskap inom följande områden: 
• Handhavande av TIA GoF 
• Utsök av förnödenhetsdata. Generera rapporter. Elevövningar 
• Exportera förnödenhetsdata och egna inställningar 
• Genomgång av elevövningar 
 

Dag 2 
Teamcenter  
Studerande erhåller information och grundläggande kunskap inom följande områden: 
• Handhavande av Teamcenter  
• Utsök av förnödenhetsdata. Generera rapporter. Elevövningar 
• Exportera förnödenhetsdata och egna inställningar 
• Genomgång av elevövningar 

Teamcenter  
Studerande erhåller information och grundläggande kunskap inom följande områden: 
• Skapa ärende 
• Registervård. Elevövningar 
• Genomgång av elevövningar 
 

Dag 3 
Teamcenter  
Studerande erhåller information och grundläggande kunskap inom följande områden: 
• Kunskap om inregistreringsprocessen 
• Registrering av produkter. Elevövningar 
• Genomgång av elevövningar 

Avslutning med kort utvärdering och frågestund. 

Ytterligare information: Kursen genomförs oftast i Arboga. 

 
 


