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I. Inledning 
 

1. Starta LiDAT  
 
 
a) Öppna Internet Explorer 

 
• Dubbelklicka på symbolen för Internet Explorer på skrivbordet eller 

starta Internet Explorer med Start-knappen Start/Programs.  

 
 
 
• Skriv in följande internetadress: https://www.lidat.liebherr.com 

längst upp i inmatningsrutan och bekräfta med Enter  

 
 

 
 

 
b) Mata in användarspecifika data 

 

 
• Ange i följande fönster ditt användarnamn, din 

organisation och ditt lösenord 

 
 

 

 

• Bekräfta dina inmatningar genom att trycka på Enter 
eller klicka på ”Login” 

 
 
 

 
 

c) Har du glömt ditt lösenord? 

 

 

• Om du glömt sitt lösenord, klicka på ”Forgotten your 

password?” och ange de uppgifter som behövs. 
Systemet skapar då automatiskt ett nytt lösenord och 
skickar det till din e-postadress. 

 
 
 

 
d) Inloggning och rättigheter 

 

Avbildningen av maskinerna i detta system bestäms av typen av ägarskap 
(innehavare/servicepartner/hyrestagare) för en maskin och den tilldelade användarrollen. Dessutom syns 
maskiner utan att kunna ändras i underorganisationer. Därför kan de alternativ som visas här avvika från 

alternativen på din maskin. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.lidat.liebherr.com/
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e) Personliga inställningar 
 

Urvalet av de avbildade kolumnerna kan visas individuellt.  
Klicka då på Personal settings och knappen Grid settings. 
 

 
 
I det följande fönstret går det att välja vilka kolumner som ska visas.  
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II. Maskiner 
 
1.  Hitta maskiner: 
 
a) Under fliken ”Machines” ser du en fullständig lista över alla maskiner som uppfyller filterkriteriet och som du 

har rättighet att se. 
Om du redan har skapat en maskingrupp kan du visa maskiner från enbart denna grupp genom att välja grupp 
till vänster. 

För detaljerad filtrering av vad som visas kan du välja olika kriterier längst upp.  
 
b) Med ”Advanced search” går det att välja fler sökkriterier:  

 

  
 

c) Klicka på ”Search” för att uppdatera listan enligt valda kriterier:  
 
 

  
 

 Owner (ägare) 

 Servicepartner 

 Renter (hyrestagare) 

 

Symbolerna ”Owner/Service partner/Renter” visar de roller du ser maskinerna i. 
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d) Navigering resp. åtgärder i samband med markerade maskiner (bocka för i första kolumnen, flera maskiner 

kan väljas samtidigt: 
 
 

Show position Öppnar en karta som visar de valda maskinernas position. 

Retire Motsvarar kassering av maskinen/maskinerna. 
OBSERVERA: Detta går inte att ångra! 

Sell Sälja maskinen/maskinerna till en annan organisation 
(flytta). Denna/dessa maskin/er syns/kommer synas där.  

Add to machine group Maskiner kan förenas i grupper. En maskin kan tillhöra mer 

än en grupp. 

Assign service partner  Servicepartnern definieras. Servicepartnern kan se detaljer 
till den/de tilldelade maskinens/maskinerna. 

 
e) Klicka på Alias för maskinen för att öppna maskindetaljerna. 
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2. Maskindetaljer 

 

 
 

 
a) Change alias Här går det att ändra benämningen. 

b) Edit Här kan huvuddata ändras. 

c) Group För bättre översikt kan varje maskin tilldelas en maskingrupp. 
Maskingrupperna själva förvaltas i nästa avsnitt. 

d) Comments Här kan kommentarer sparas (kan inte raderas). 

e) Maintenance För varje maskinunderhåll kan profiler och en servicepartner 
sparas. 

f) Request data transfer Här initieras en dataöverföring manuellt. Observera: Detta ingår i 
LiDAT Plus och är begränsat. 

g) Configure transfer Ett överföringsintervall kan definieras för varje maskin. 

h) Restrictions Geografiska spärrar och spärrtider kan tilldelas. Detta går bara om 
du är innehavaren. 

i) Sell Sälja maskinen till en annan organisation. 

j) Assign Modem Modemet måste tilldelas om det gäller en renoverad eller extern 
maskin. 

  



LIDAT-utbildning    Handout   LHB/VI/Däubler-2010-06-07 

 Sida 8 av 18 Lidat-Doku_SV-1.Docx 

 
3.  Maskinhantering 
 
Utifrån maskinförvaltningen totalt är alla åtgärder tillgängliga. Delvis samma som ovan igen.  
 

 
 
 
a) Find machines Se ovan 

b) Map overview Positionen för flera maskiner kan visas på en karta. 

c) Sell machines Sälja maskinen till en annan organisation. 

d) Transfer machines  En köpt maskin kan överföras till den egna maskinlistan med detta 

menyalternativ. 

e) Register non-Liebherr machines Om en extern maskin eller apparat har LiDAT-systemet kan 
maskinen implementera i LiDAT här. 

f) Machine groups Här kan maskingrupperna förvaltas. Det innebär att du kan skapa 
nya grupper, döpa om befintliga eller ta bort dem. 
Maskingrupper kan definieras fritt. 

g) Machine types För att kunna dela in externa maskiner i maskintyper kan 
maskintyperna definieras här. 
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III. Utplaceringar 
 

LiDAT erbjuder möjligheten att schemalägga driften av dina maskiner och på så vis säkerställa perfekt överblick 

över din maskinpark. 
 

1. Se utplaceringsschema 
 

a) Klicka på ”View operation schedule” till vänster på navigeringsfältet.  
 Du får en översikt över alla befintliga arbeten och vilka maskiner som finns tillgängliga för närvarande.  

 

 
 
 

 
När minst en maskin är markerad i första kolumnen kan de följande åtgärderna utföras.  
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• New site deployment: 
 

I denna meny kan de valda maskinerna tilldelas en 

arbetsplats. Obligatoriska uppgifter markeras med en röd 

stjärna. 

Samtidigt kan spärrar tilldelas maskinerna. 

För den angivna tidsperioden är inte maskinerna tillgängliga 

för något annat arbete. 

 

 

 

• New rental: 

 

Här kan maskinerna som valts tilldelas en hyrestagare. 

Då blir de synliga för hyrestagaren under den aktuella 

tidsperioden. 

Här går det också att definiera samtidiga spärrar. 

 

 

 

• New service appointment: 
 

Tid för service kan tilldelas på samma sätt.  

 
 

 
 
 

 
Följande tabell visar överskådligt vilken åtgärd som kan utföras med vilken maskin: 
 

  

Eigene Organisation Fremde Organisation 

"verkaufen" = 

langfristige Übergabe 

"vermieten" = 

temporäre Übergabe 

Baustelle 

"Baustellen- 

einsatz" 

Servicepartner Service 

"Wartungs- 

termin" 
"Service- 

Partnerschaft" 

"ausmustern" ”kassera” 

Egen organisation Extern organisation 

”sälja” = 

”hyra” = 

långvarig överföring 

kortvarig överföring 

”servicepartner-

skap” 

”tid för service” ”site 

deployment” 

Plats Service Servicepartner 
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2. Hitta platsen 
 

Med det här menyalternativet kan du förvalta dina arbetsplatser. Härifrån kan du 
 
a) leta efter byggarbetsplatser 

b) skapa nya byggarbetsplatser 
c) ta bort byggarbetsplatser 

 

 
 

 

3. Skapa nya platser 
 

Med ”Create site” går det att definiera nya arbetsplatser. Obligatoriska uppgifter markeras med en röd stjärna.  
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IV. Notifieringar 
 
För snabb överblick visas alla maskiner med varningsmeddelanden på startsidan.  

Under fliken ”Notifications” får du en samlad lista över alla meddelanden som ännu inte kvitterats. 
 

 
 
 

 

1. Symbolförklaring 
 

 
Kommunikation Maskinfel Service  Begränsning 

 

 
 

OK Fel Varning OK 
 

 
 

Notifieringar ges när 

a) begränsningar överträtts  
b) dataöverföring inte fungerar 
c) maskinfel finns 

d) det är dags för service 
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2. Mallar för notifieringar 
 

Här går det att ändra eller ta bort redan befintliga notifieringar. Du kan också skapa nya notifieringar.  
Det går att abonnera på varje meddelande, så att du får e-post om en ny varning kommer. 
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V. Restrictions 
 

Detta menyalternativ ger dig en överblick över alla överträdelser av begränsningar som inträffat.  

 

 
 

 

1. Definition av begränsning 
 
Du kan definiera två olika begränsningar: 

a) Geofence = geografisk begränsning 

b) Curfew = tidsmässig begränsning 
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2. Skapa GeoFence  
 

Med GeoFence sätter du så att säga ett geografiskt staket runt maskinen. Om maskinerna lämnar detta område får 
du ett meddelande om överträdelse av begränsning. 
Klicka på ”Selection” och rita med musen det område som begränsningen ska gälla. 

 

  
 

 

3. Skapa Curfew  
 

Med curfews definierar du de tider när maskinen inte får arbeta. 
I detta exempel har en fast lunchrast definierats. 
Du får ett meddelande om överträdelse av begränsning om maskinen fortfarande arbetar under den definierade 

tiden. 
 

 
 

 

Anmärkning: 
 

I denna förvaltning definierar du bara begränsningarna som finns att välja på.  
Maskinerna måste sedan tilldelas dessa begränsningar – som det beskrivs i stycke II.2 Maskindetaljer på sidan 7. 
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VI. Maintenance 
 

I denna vy får du en överblick över alla väntande servicetillfällen för din maskinpark.  

 
 

  
 

 

1. Maintenance profiles 
 

Under detta menyalternativ har du en översikt över alla serviceprofiler. Som standard visas de serviceprofiler som 

Liebherr definierat. 
Det går när som helst att definiera fler serviceprofiler, till exempel för dina externa/begagnade maskiner. Det går att 
tilldela flera servicetillfällen inom en profil. 

Det finns databaserade och timbaserade servicetillfällen: 
 

  
 
I detta fall behöver följande anges: 

 Datumbaserat Räknarbaserat 

Name Namnet på den service som ska 
utföras. 

Namnet på den service som ska 
utföras. 

Maintenance window (before) Antalet dagar före servicetidpunkten. 
Servicen kan utföras från och med då. 

Antalet enheter på maskinräknaren före 
servicetidpunkten. Servicen kan utföras 
från och med då. 

Maintenance window (after) Antalet dagar efter servicetidpunkten. 
Servicen ska ha utförts då. 

Antalet enheter på maskinräknaren 
efter servicetidpunkten. Servicen ska 
ha utförts då. 

Dates En lista över datum när det är dags för 
service. 

En lista över värden på maskinräknaren 
då det är dags för service. 

 Du kan lägga till nya tidpunkter genom 
att mata in ett nytt datum och klicka 
"Add" för att överföra det till 
tidpunktslistan. Omvänt kan du radera 
ett datum från listan genom att välja 
tidpunkten och klicka på "Delete". 

Du kan lägga till nya räknarvärden 
genom att mata in ett nytt värde och 
klicka "Add" för att överföra det till 
tidpunktslistan. Omvänt kan du radera 
ett värde från listan genom att välja 
räknarvärdet och klicka på "Delete". 
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VII. Reports 
 

Under detta menyalternativ visas en lista över alla tillgängliga rapporter.  

Till vänster om menyn kan du visualisera ett urval av vissa rapporter.  
 

   
 
 
 

Alla visualiserade rapporter kan exporteras till olika format och sparas lokalt.  
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VIII. Settings 
 
Här kan du visualisera din personliga profil, dina uppgifter och till och med ändra ditt lösenord.  

 

   


