
i 
 

  

Elektronisk signering av 

tekniska dokument inom 

Braathens Technical 

Författare: Danny Tayanin och Milton Sitoe 
 

EXAMENSARBETE I FLYGTEKNIK 
15 HP, GRUNDNIVÅ 300  

 

Akademin för innovation, design och teknik 



ii 
 

Sammanfattning 

I rapporten beskrivs proceduren för att elektroniskt signera och arkivera underhållsdokument och 

alternativ för identifiering. Det elektroniska arkiv Braathens Technical för idag är scannade kopior. 

Det betyder att när de går från olika mellanhänder så försämras kvalitén. Idag är de elektroniska 

underhålldokumenten inte bättre än originalet. 

För att Braathens Technical ska kunna gå över till att elektroniskt signera sina dokument finns det två 

alternativ. Det ena alternativet är att följa rekommendationer och anpassa sig till deras underhålls 

mjukvara AMOS, det andra är att föreslå ett projekt med grundarna av AMOS om att anpassa deras 

mjukvara efter Braathens Technicals behov. Myndighets krav och regelverk är presenterat i projektet 

för att kunna hitta alternativa lösningar men ändå uppfylla dem. Även om möjligheten finns att 

signera elektroniskt genom AMOS och myndigheter godkänner det, måste även operatörerna 

godkänna det. I rapporten finns det förslag som kan användas som grund för en ny process. Självaste 

signering processen uteslöts i dagsläget då det inte är bestämt ännu. Det som kan tillämpas för 

Braathens Technical kanske inte går att tillämpa på nästa underhållsverkstad. 

Abstract 

The rapport describes the procedure to electronically sign and store maintenance documents and 

alternatives for identification. The electronic storage Braathens Technical is keeping today is scanned 

copies. In this way the quality deteriorate when it is passed around. The electronic maintenance 

documents aren’t any better than today’s originals. 

There are two ways for Braathens Technical to go onward with electronically signed documents. One 

of the options is to follow the recommendations and comply with AMOS pre-implemented options 

or they could open a case with the founders of AMOS to tailor the needs of Braathens Technical. 

Other ways to comply with authority demands and local laws are obtainable through this rapport. 

Although it is possible to electronically sign with AMOS within acceptance of the local authorities, an 

approval from the owners must be made. In the rapport there are proposals which can be used to 

initiate a new process. The new process has been left out for the time being since it has not yet been 

established. The process that could apply to Braathens Technical may not be applicable to other 

maintenance workshops. 
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Förord 

I uppdrag av Braathens Technical ska vi införa elektronisk signatur i deras underhållsverksamhet. 

Regelbunden avstämning och handledning skedde på Braathens Technical både i Sturup och också 

Bromma. I denna rapport beskrivs proceduren för att aktivera den elektroniska signatur funktionen i 

underhållsprogrammet AMOS samt alternativa metoder för identifiering. Braathens Technical stod 

för en träningsdator där vi kunde utforska AMOS. Idag är det bara Norwegian och Austrian som 

använder elektronisk signatur inom AMOS, vilket var en utmaning för att vi inte hade någon mall att 

utgå ifrån. Rapporten är ett examensarbete inom avdelningen Innovation, Design och Teknik och 

görs i slutet på flygingenjörsprogrammet på Mälardalens högskola.  

Vi vill tacka Patrik Nordstedt, Torben Aldén och Håkan Elmström på Braathens Technical för 

handledning och inspiration. Vi visar även tacksamhet för vår handledare Tommy Nygren på 

Mälardalens högskola som stöttat och guidat oss. 

Vi vill också ta tillfället att tacka: 

Tobias Albrekt 

Henrik Holmgren 

Stig Björkdahl 
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Västerås, Maj 2013 

Danny Tayanin 
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Nomenklatur 

1D  En dimensionell 

2D  två dimensionell 

ADMIN  Administrator (administratör) 

AMOS  Aircraft Maintenance & Engineering System 

APN  AMOS Program Number 

BA Avro RJ100/RJ85 British Aerospace (flygplans typ) 

BT  Braathens Technical 

CAME  Continuous Airworthiness Management Exposition 

CAT A  Mekaniker behörighet 

CAT B1  Mekaniker behörighet 

CAT B2  Mekaniker behörighet 

CAT C  Mekaniker behörighet 

CRS  Certificate of Release to Service 

Del 145  Flygplansverkstadens åtagande och ansvar 

Del M  Operatörens åtagande och ansvar för flygplansunderhåll 

EAN 8/13  European Article Number 

EASA  European Aviation Safety Agency 

FIS  Full Identification Solutions 

FMEA  Failure Modes and Effects Analysis 

FORM1  Underhållsintyg 

GM  Guidance Material 

HD  High-definition video 

ISO 14001  Internationella Standardisering Organisation - Miljöledningssystem 

KMT220  kurskod på MDH för kvalitet utveckling och ledarskap 

MECH  Mechanic 

MCC  Maintenance Control Center 

MCC KEY  MCC Key User 

MD80  McDonnell Douglas (flygplans typ) 

MDH  Mälardalens Högskola 

MMX  IATA-kod för Sturup flygplats 

MOE  Maintenance Organization Exposition 

MRO  Maintenance and Repair Organization 

NFC  Near Field Communication 

PC  Personal Computer 

PDF  Portable Document Format 

PDF/A  En version av PDF anpassat för arkivering 

PHA  Preliminary Hazard Analysis 

PIM  Procedure Information Manual  

PKI  Public Key Infrastructure 

QR-code  Quick Response-code 

RAID  Redundant Array of Independent Disk 

RAL   Russel Adam Limited (MRO mjukvara) 

RFID  Radio-Frequency Identification 
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SRT  Single Running Taskcard 

Swiss-AS  Swiss AviationSoftware 

TECH  Aircraft Technician 

TR  Technical Records 

USB  Universal Serial Bus 

WO  Work Order föregångare av WO2 

WO2  Work Order 2 
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Kapitel 1 Inledning 

Det ligger i operatörens ansvar att underhåll utförs på flygplan. Underhållet ska utföras av en part 

145 godkänd verkstad. Underhållet kan därför utföras av operatören själva om de är part 145 

certifierade eller överlåtas till en part 145 certifierad verkstad. (T.Nygren, Flygbolagets 

underhållsansvar). Examensarbete utfördes på Braathens Technical som är en part 145 verkstad. 

1.1 Bakgrund 
De två stora aktörerna i projektet är Braathens Technical och MRO mjukvaran AMOS. Idag finns det 

redan ett elektroniskt arkiv av underhållsdokument. Dokumenten som skrivs ut från AMOS hanteras 

av bland annat mekaniker och olika mellanhänder. När det är dags att arkivera kan dessa dokument 

vara i sämre tillstånd. Det leder till att de elektroniska dokumenten, som är kopior, också blir 

påverkade. Ett steg mot mindre påverkan på miljön skulle vara att helt och hållet sluta använda 

pappersdokument och utrymmen för arkivering skulle uteslutas. Att kunna signera dokumenten 

elektroniskt är grunden för det målet. De elektroniska dokumenten skulle vara i idealiskt skick och 

säkerhetskopior ta mindre plats. 

1.1.1 Braathens Aviation 

Braathens Aviation är ett förvaltningsbolag som äger Malmö Aviation. Braathens Technical är en 

underhållsorganisation, som levererar line maintenance för bland annat Malmö Aviations 

flygplanstyper BA Avro RJ100 och RJ85. Braathens är EASA part 145 och MRO certifierade. 

 

Figur 1.1: Braahtens Aviations organisation. 

Företaget har sin bas på Sturup, Malmö flygplats. De har många kunder i Sverige och i Europa som 

tillexempel City Jet, Airberlin, Brulles Airline, Blue 1, TNT med flera.  Förutom de ovannämnda 

flyplanstyper, utför Braathens Technical underhåll på andra flyplan såsom MD80, Airbus 320-series, 

Boeing 777 och Embraer 170/190. Organisationen jobbar med både oplanerat underhåll och 

planerat underhåll.  

Braathens Technical var det första MRO att bli ISO 14001certifierade i Sverige, detta tack vare deras 

satsning inom miljöaspekter.  

1.1.2 AMOS 

AMOS är en mjukvara för att effektivisera MRO verksamheten i verkstäder. Programmet är utvecklat 

av Swiss AviationSoftware ltd (Swiss-AS)som är ett dotterbolag till Swiss International Air Lines ltd. 

AMOS är en förkortning för Aircraft maintenance & Engineering system, ett namn som inte ändrades 

allt eftersom betydelsen uppdaterades. 
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Med hjälp av AMOS bedriver Braathens Technical flygplansunderhåll, logistik och ingenjörsarbete. 

Med AMOS är Swiss-AS ledande inom MRO mjukvara i Europa och med mer än 100 kunder över hela 

världen. Med över 20 års erfarenhet och nära samarbete med Swiss International Air Lines, är AMOS 

alltid i framkanten av utveckling och insatta i vilka behov som finns. Swiss-AS har sitt huvudkontor i 

Basel, schweiz. (AMOS – a story of success at Austrian Airlines) 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att ersätta hardcopy och s.k. dirtyfingerprints med elektronisk signering inom 

AMOS. Arkivering av underhållsdokumentation är idag ineffektiv och föråldrad. Det är svårt att spåra 

tillbaka med begränsad sökningsalternativ och dokumenten kan vara slitna. Med AMOS går det att 

signera underhållsdokument elektroniskt och på så sätt behövs det ingen hardcopy. Det betyder att 

man kan arkivera underhållsdokument elektroniskt och det är möjligt med en detaljerad sökning. 

Funktionen att elektroniskt signera dokument finns redan inbyggt i AMOS men måste anpassas till 

transportstyrelsens krav, Braathens Technical´s förutsättningar samt aktiveras. 

1.3 Problemställning 
Projektet utgick från projektbeskrivningen enligt bilaga 4. Utifrån det uppkom nya frågor och 

problem samt avgränsningar. I rapporten besvaras följande frågor: 

 Vad är en godkänd elektronisk signatur enligt transportstyrelsen? 

 Vilka konfigurationer ska göras inom AMOS för att aktivera elektronisk signatur? 

 Krävs det ytterligare behov för att säkerställa identitet? 

 Vilka krav ställs det på elektronisk arkivering? 

1.4 Avgränsningar 
Idag vill Braathens Technical kunna signera WO, blocked taskcard, SRT, FORM 1 och CM-Shop work 
elektroniskt. De dokumenten som går att signera elektroniskt idag i AMOS är begränsat till WO2, 
FORM 1 och pdf rapporter. Detta ger en naturlig avgränsning i arbetet att utesluta blocked taskcard, 
SRT och CM-shop work. 
 
En bugg i mjukvaran orsakar ett felmeddelande som antyder att ”skills” inte kan refereras till behörig 

personal. Detta fel tillåter obehörig personal att stänga och signera WO på grund av att funktionen 

required skill inte kan användas. En bugg i programmet överlåter vi åt Swiss-AS att uppdatera 

mjukvaran. 

Eftersom det inte går att fastsälla hur processen kommer fortgå för elektronisk signering, finns det 

ingen ändring i varken AMOS handboken eller process manualen. Det är inte i nuläget bestämt vilken 

metod av identifiering som ska användas, eller om hela processen ska göras på surfplattor. 

Enheter för identifiering har enbart rekommenderats då BT (Braathens Technical) inte hade rätta 

förutsättningar för att utförligt prova dessa. Swiss-AS kräver att enheter är förkonfigurerade i AMOS 

eller att man meddelar Swiss-AS vilka enheter man vill använda. 
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Kapitel 2 Metoder 

Under projektets gång tillämpades många metoder för att få fram resultaten. Val av metoder ska 

kunna speglas i den breda kunskapen som erhållits av flygingenjörsprogrammet. Med ett nära 

samarbete med Braathens Technical har nya alternativa lösningar uppstått under projektets gång. 

Metoderna ska ge konkreta svar på projektbeskrivningen och de frågeställningar som ska besvaras. 

2.1 Intervju 
En intervju med Henrik Holmgren på Technical Records gav en annan synpunkt om hur AMOS 

fungerar i arbetslivet.  För att få reda på hur dokumentationen går till fick Henrik beskriva en typisk 

dag på TR (Technical Records). Frågorna var formulerade för antingen ett specifikt eller ett 

beskrivande svar (se bilaga 6). Detta kunde bekräfta studerat material eller besvara frågor som 

uppstått. 

2.2 PHA 
Kursen KMT220 motiverade till att utföra en FMEA. Med hjälp av Stig Björkdahl, kursansvarig på 

KMT220, rekommenderades en Preliminary Hazard Analysis (PHA). Resultatet i PHA ska visa vilka 

konsekvenser ett fel kan orsaka och därefter rekommendera åtgärder. På så sätt skall det finnas en 

back up plan för de fel som kan uppstå. 

2.3 Kontakt med flygverkstäder/myndigheter/Swiss-AS/övriga 

samarbeten 
Kontakt via e-post togs med Austrian Technik och Norwegian. Dessa är de två flygverkstäder som 

idag använder elektronisk signatur inom AMOS. En enkät med frågor skickades till Austrian Technik 

med frågor angående elektronisk signatur inom AMOS. 

Swiss-AS som är grundarna av AMOS hjälpte till med konfigurationer för AMOS. Kontakt erhölls med 

Katja Sondermann som är ansvarig för elektronisk signatur inom AMOS. 

Kontakt via telefon och e-mail erhölls med transportstyrelsen. Charlotte Algotsson, som är 

flygteknisk inspektör och del-145 processkoordinator, besvarade frågor angående elektronisk 

signatur. Ständig kontakt behölls för mer information under tiden som nytt material kom in. 

Kontakt togs med Unisys som bistår med back up servar för BT och Malmö Aviation. Unisys är 

leverantör av IT-service och ger skydd åt all data från BT och Malmö Aviation. Kontakt via e-post, 

telefonsamtal och besök togs med Unisys. 

Kaba Benzing tillverkar en av de kortläsare Swiss-AS rekommenderar. Kontakt via telefon togs med 

Kaba Benzing för mer information. 

2.4 Studerat material från Braathens Technical/Swiss-AS/EASA 
Genom tillgång av BT´s PIM, CAME, MOE och AMOS handboken erhölls en större insikt i BT´s 

processer och ledning. I manualerna markerades de stycken som berörde projektet samt de stycken 

som nämnde RAL. Efter att ha läst samtliga manualer, gjordes en sökning efter RAL, AMOS, stäng och 

sign som nyckelord för att säkerställa att inte missa något. Stäng finns med i alla konjugationer av 

verbet stänga, samma som med sign finns i alla konjugationer av verbet signera. 
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Swiss-AS stod för konfigurations manualer. Dessa beskriver vilka konfigurationer som behövdes för 

att aktivera funktionen av elektronisk signering. Swiss-AS hade även PDF presentationer och 

rekommendationer för införandet av elektronisk signatur. En anmälan för att ta emot nyhetsbrev 

gjordes på hemsidan. Dessa gav en bra inblick hos andra underhållsverkstäder. 

 

Del M och Del 145 är EASA´s regelverk som styr bolagen samt verkstädernas struktur och 

skyldigheter. Materialet gicks igenom efter relevanta rubriker samt en snabb överblick av hela 

materialet. Detta var bland det första som gjordes för att överhuvudtaget se om elektronisk signatur 

skulle kunna godkännas. 

2.5 Identifiering 
För att uppfylla transportstyrelsens krav att endast enskild person kan skriva en viss signatur, fanns 

det flera alternativ. De alternativ som finns implementerat är Password, Badge och Biometric. För 

identifieringsprocessen utforskades andra alternativ som streckkodläsare, retinascanner och 

magnetkortläsare. 

2.6 AMOS 
För att kunna signera elektroniskt fick vi från Braathens Technical informativa PDF filer, som hjälpte 

oss att konfigurera AMOS. Även i AMOS finns det ett så kallat AMOS Online Documentation som är 

en hjälpfunktion. Att uppnå kunskaper och kompetens inom AMOS låg på eget ansvar med 

handledning från Braathens Technical.  

Funktionen att använda elektronisk signering inom AMOS innehåller flera delsteg. Första och 

enklaste steget är att aktivera funktionen. Därefter att begränsa behörigheten för vilka som ska 

kunna signera och korrekt identifiering av behörig personal. Detta steg leder till att skapa en 

användare med dessa behörigheter som har tillåtelse att signera enbart i sitt eget namn. Efter en 

elektronisk signering utförts ska den då skapade PDF/A filen sparas på ett säkert sätt. 

 

Figur 2.1: Processen för att aktivera elektronisk signatur i AMOS 

Identifieringsmetod är avgränsad till att vara enkel och med så få medel som möjligt och ändå bli 

godkänd av transportstyrelsen. 
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Kapitel 3 Resultat 

De metoder som har utförts ska ge svarsresultat på frågeställningarna. Ett negativt svar är lika 

mycket värt som ett positivt svar. Resultatet kan ibland vara olika alternativ på lösningar, där ett 

negativt svar då utesluter en viss metod. 

3.1 Intervju med Technical Records 
Technical Records jobbar under Malmö Aviation och lyder under Del M. De står för scanning och 

arkivering av underhållsdokument. Henrik Holmgren som jobbar i TR-gruppen fick börja jobba med 

AMOS, när BT gick över till AMOS den 15e jan 2012. Övergången från RAL var dåligt förbered för TR´s 

behov och uppfyllde inte deras förväntningar. AMOS implementerades utan att några anpassningar 

gjordes, då det ansågs uppfylla alla behoven. TR´s förhoppningar med elektronisk signering är att 

slippa pappersarkivering och underlätta deras arbete. Problemet idag är att TR jobbar kontors tider 

men verkstaden jobbar dygnet runt, därför kan arbetet på måndag bestå av en mängd dokument 

som ska godkännas och arkiveras. Ofta kan dokumenten vara felaktiga vilket betyder att de skickas 

tillbaka igen. Ett problem med AMOS är att det inte går att göra ändringar utan en administratör. 

Det är omständigt när ett fel uppkommit och det inte går att rätta till själv. (H.Holmgren, TR-

gruppen. Intervju 2013) 

3.2 Preliminary Hazard Analysis 
En preliminary hazard analysis undersökning görs i början på ett nytt projekt. Resultatet ska visa 

vilka konsekvenser ett fel kan orsaka och därefter rekommendera åtgärder. PHA är en förenklad 

FMEA. Med hjälp av handledarna på BT bildades en uppfattning av eventuella problem och dess 

konsekvenser . Kunskapen av utförandet av PHA erhölls genom kursen KMT220 och handledningen 

av S.Björkdahl. Erfarenhet av verksamheten erhölls av handledarna på BT, på så sätt kunde en bra 

bild skapas för eventuella händelser och konsekvenser, se tabell 3.1. 

Utgångspunkten skulle vara att identifiera sig via ett fastföremål som befintliga magnetkort. 

Konsekvenserna tar endast hänsyn till hur det påverkar signering av dokument genom AMOS. Den 

alternativa lösningen för e-signatur som rekommenderas är att återgå till befintlig process. Inom 

AMOS går det också att välja att skriva ut dokumentet för signatur. Bortsett från internet/ström 

bortfall över 6 timmar, är konsekvenserna aldrig så allvarliga att det skulle påverka verksamheten. 

(Se bilaga 5). 
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Händelse konsekvenser Ev. 
kommentar 

P 
(probability) 

K 
(konsekvens) 

Rekommenderade 
åtgärder 

P efter 
åtgärd 

K efter 
åtgärd 

Glömt kort Utebliven e-
signering. 

Begränsad 
tillgång i 
byggnaden. 

2 2 Alternativ lösning 
för e-signatur. 

2 1 

förlorat 
kort 

Utebliven e-
signering. 

Nytt kort efter 
ca tre 
arbetsdagar. 

1 3 Alternativ lösning 
för e-signatur. 

1 1 

Tekniskt fel 
På kortet 

Utebliven e-
signering. 

Nytt kort efter 
ca tre 
arbetsdagar. 

1 2 Alternativ lösning 
för e-signatur. 

1 1 

Kortläsaren 
ur funktion 

Utebliven e-
signering. 

Det finns fler 
stationer med 
kortläsare. 

1 1 Det finns fler 
stationer med 
kortläsare. 

1 1 

Internet/ 
ström 

bortfall 
under 6h 

 Konsekvensen 
ökar med 
tiden. Finns 
backup upp till 
ett dygn. 

1 1  1 1 

Internet/ 
ström 

bortfall 
över 6h 

Det går inte 
att komma åt 
AMOS och 
därmed inte 
heller 
arbetsorder. 

Konsekvensen 
ökar med 
tiden. 
Arbetsordern 
kan skickas via 
taxi från 
Alingsås. 

1 3  1 3 

Tabell 3.1: Gäller elektronisk signering med befintligt magnetkort som identifiering, händelserna kan orsaka flera konsekvenser som i detta 

sammanhang är ointressant. 

3.3 Nuvarande process av dokumentation inom Braathens Technical 
Braathens Technical har använt sig av AMOS i sitt underhållsarbete sedan januari 2012. Funktionen 

att signera elektroniskt inom AMOS har funnits sen start men har inte använts. En relativt enkel 

konfiguration i AMOS, men en omfattande ändring i procedurer. Braathens Technical ska 

dokumentera underhållsdokument i tre år enligt EASA´s regelverk. (Del-145, april 2012) 

Efter att behörig personal har signerat och stämplat dokumenten, skickas de till Technical Records 

(TR) där de processas för arkivering och scanning. Behörig personal kan variera beroende på vilken 

typ av underhåll som utförts och behörigheten delas in i A, B1,B2 och C. TR ska samordna alla 

dokument som gäller för flygplan som hanteras av Malmö Aviation samt hantera och kontrollera det 

datoriserade underhållssystemet. Dokumenten scannas in och sparas som en PDF-fil i en 

huvudserver på MMX. Var 24e timme förs alla data över till en back up server hos Unisys, i Allingsås. 

För att säkerställa mot förlorad data, sparas all data på sex oberoende servrar, s.k. raid 6 och band 

backup varje dygn (Patrik Nordstedt, Aircraft Defect Controller). Det finns även ett arkiv i form av 

papperskopior på all underhållsdokumentation. 

3.4 Vad säger regelverket om dokumentation av underhåll 
Eftersom dokumentationen görs elektroniskt genom AMOS, är det viktigt att Braathens Technical 

uppfyller kraven enligt Del 145.A.55. Det finns redan en befintlig process för elektronisk 

dokumentation idag. Kraven från EASA säger bland annat: 

 

145.A.55 c. Organisationen ska bevara en kopia av all utförlig underhållsdokumentation och alla 

tillhörande underhållsdata under tre år från det datum luftfartyget eller den komponent som arbete 

avsåg godkändes av organisationen 

145.A.55 c 1. Dokumentation enligt denna punkt ska förvaras på ett säkert sätt som skyddar mot 
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skada, ändringar och stöld.  

GM 145.A.55(a) 4. Underhållsdokumentation kan antigen vara i pappersform eller datorsystem eller 

vilken kombination av båda. 

GM 145.A.55(a) 6. Datorsystem kan användas för att kontrollera underhåll och/eller registrera 

uppgifter av utfört underhållsarbete. Datorsystem som används för underhåll bör ha minst ett back 

up system som ska uppdateras inom 24 timmar efter utfört underhåll. Det krävs en säkerhets 

program på varje terminal mot möjligheten för obehöriga att ändra i databasen. 

 

Idag används redan ett system för elektronisk dokumentation och några ytterligare krav finns inte 

för elektroniskt signerade dokument. Ett godkänt system för elektroniks dokumentation utförs av 

Unisys, Alingsås. (Del-145, april 2012) 

3.5 Vad säger transportstyrelsen om elektronisk signatur 
Transportstyrelsen godkänner system för elektronisk signatur för flygverkstäder. Detta förutsatt att 

verkstaden kan visa att det är säkrat så att endast enskild person kan skriva en viss signatur. 

Signaturen kan göras externt eller internt, där den externa signeringen kräver en tredje part som 

signerar dokumenten. Dokumenten skickas via internet som en PDF, signeras, dokumenteras externt 

och sedan länkad genom AMOS. Intern signering görs inom AMOS antingen genom officiella 

auktoriserat certifikat, eller internt genererade certifikat (K.Sondermann, AMOS - Electronic 

signature). Processen är lik den som görs i extern signering, förutom att signeringen sker i AMOS. 

Om signeringen sker internt eller externt är inte av intresse för transportstyrelsen. För att kunna 

säkra att endast enskild person kan skriva en viss signatur, togs beslutet att använda befintliga 

personalkort för identifiering, samt en pinkod. (C.Algotsson, transportstyrelsen) 

3.6 Identifiering 
Att säkerställa identifikation på ett säkert sätt kommer att visa sig vara en tolkningsfråga, 

utgångspunkten är ett fast föremål som ska bäras på enskild person. Identifiering kommer behövas 

för att stänga och signera underhållsdokument. Pinkod som identifiering är så brett använt idag att 

det inte krävs några djupare förklaringar. Det består av en kombination av tecken som bara enskild 

person ska kunna.  För att införa en ny identifieringsenhet i AMOS, måste man lämna en begäran hos 

Swiss-AS för implementering (K.Sondermann, AMOS -  Electronic signature). Den tredje varianten för 

identifiering ska tidigt avslås, det gäller den s.k. biometric. I fallet man använder sig av biometric ska 

en fingeravtrycksläsare användas. Rådet från Braathens Technical är att det inte fungerar när 

händerna är orena. 

3.6.1 Badge 

En sökning efter leverantör av magnetkortläsare gjordes först efter rekommendationer från Swiss 

AS, sedan gjordes en sökning på internet efter leverantörer. Kravet är att med få medel kunna 

använda befintliga magnetkort för identifiering.  

De tillverkare som Swiss-AS har förprogrammerat i AMOS är KABA, Legic och PcProx (S.Enderle, 

AMOS – Authentication Devices). Kontakt togs med Kaba som har svenska återförsäljare med fysiska 

butiker i Sverige. Kaba känner inte till någon kortläsare som kan för identifiering på datorer. 

Modeller rekommenderade av Swiss AS uteslöts tidigt, då de inte uppfyllde de uppsatta kraven. Det 

visade sig att alla enheter är av typen RFID och korten Braathens Technical använder är magnetkort 

(KABA, telefonintervju). Sökningar på nätet efter de specifika enheterna från Kaba bekräftar RFID 

teknologi i dessa och då samtidigt utesluta leverantören FIS på grund av samma specifikationskrav. 
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Efter en sökning på nätet med magnetkortläsare som nyckelord, togs kontakt via e-post med AffärsIT 

och PAS Card. AffärsIT som är en återförsäljare av bland annat kontorsmaterial fick en allmän 

förfrågan om datainmatning med en magnetkortläsare. Många magnetkortläsare går att ansluta via 

USB och kan användas som tangentbordsemulering. Utan att behöva installera drivrutiner för 

enheten ska det räcka med att markera var inmatningen ska ske (AffärsIT, e-post). PAS Card som 

tillhör Nexus Group, fick förfrågan om en lösning till identifiering med magnetkortläsare.  Pas Card är 

en återförsäljare av produkter för säker identitetshantering där bland annat olika typer av kortläsare 

ingår. Andreas Bonnevier på Pas Card hänvisade till Nexus Safe som ska vara kompetenta inom 

området (PAS Card AB, e-post). Efter att ha läst igenom deras hemsida om vilka lösningar Nexus Safe 

skulle kunna bistå av, konstaterades att de skulle kunna vara en framtida kontakt. Syftet var inte att 

de skulle hitta en lösning på hur man skulle kunna signera, utan vilken magnetkortläsare som skulle 

kunna användas. Däremot kan de erbjuda lösningar för externa signeringar (Nexus, 

www.nexussafe.com). 

3.6.2 Streckkodläsare för PC 

Ett beslut att övergå från magnetkortläsare och retinascanner till streckkodläsare togs efter ett möte 

med Braathens Technical. Inspiration kom från gratisappar till mobiltelefoner som kan läsa av 

streckkoder, förslaget gjordes av Torben Aldén . Utgångsläget är detsamma, att använda så få medel 

och utrustning som möjligt. Streckkodläsare för PC som använts är BCwebcam (www.bcwebcam.de) 

och Quickmark (http://www.quickmark.com.tw/en/basic/index.asp), streckkod-kodare som använts 

är Barcode wizard (http://barcode-wizard.en.softonic.com/) samt Quickmark. Båda läsarna har 

tangentbordsemulering med inställningar som utför returslag efter avkodning. De program som 

testas söktes på google med sökorden ”barcode decoder + pc + webcam”. 

Test av tre inbyggda webbkameror har utförts, den ena från HP dv6 hd kamera(2012), den andra en 

Asus X5DIJ (2009) defekt kamera. Defekten är att bilden visas uppochner så försök med streckkoden 

åt båda hållen utfördes. Den tredje en ASUS Eee PC 1201HA(2011). Försöket gjordes för att testa en 

kamera med lägre upplösning mot en högre. Datorn som Braathens Technical har tilldelat oss med 

AMOS har ingen inbyggd webbkamera. En extern HD Logitech C270 webbkamera installerades för 

att testa programmen i AMOS. 

Streckkoder tillverkades i Quickmark och Barcode Wizard programmet och testades på olika 

hemsidor. Test gjordes med försök av siffror, kombination av siffror och bokstäver, siffror och 

versaler samt endast bokstäver utfördes. Ex 123456, abc123, AbC123, abcdef. De hemsidor som 

ingick i försöket var riktade mot de som kräver inloggning som www.hotmail.com och MDH´s 

Blackboard (https://blackboard.mdh.se/webapps/portal/frameset.jsp). Enklare funktionstester 

gjordes i adressfältet för att bekräfta rätt avkodning. Sluttestet var i AMOS med inställningen att det 

ska krävas både lösenord samt en badge för identifiering. 

 

Figur 3.1: mälardalenshögskla i QR kod 
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Figur 3.2: mälardalenshögskola i EAN kod 

QR koder har en alfanumerisk kapacitet på 4296 tecken eller 7089 siffror och är av typen 2D kod, se 

bild 3.1. Koden kan avläsas i 360 grader så det är inga problem om den avkodas uppochner (Denso 

wave, www.qrcode.com). BCWebCam som gratis version är begränsad till EAN 8, EAN 13 och QR. 

Quickmark Kan som BCWebCam avkoda EAN8/13, QR samt andra typer av 1D sträckkoder (se bild 

3.2). Tangentbordsemulering är begränsad i gratis versionen, där har utvecklarna valt att chiffrera 

den avkodade koden dvs. delvis avkoda. Även om Quickmark har ett estetiskt bättre 

användargränssnitt och inte belastar kameran så det hackar, så är det BCWebCam som motsvarar 

kraven för en funktions test. 

Barcode Wizard skapar endast 1D koder ibland annat EAN kod och Quickmark skapar endast 2D 

koder. Test gjordes med QR koder, delvis för att EAN-koderna inte gick att avkoda efterutskrift men 

huvudsakligen för att QR-koden är mångsidig och användarvänligt. Utskrift av EAN-koder gjordes på 

skolans skrivare, strecken i koden blev otydliga och kunde antagligen inte urskiljas av 

avkodarprogrammet. 

Sökresultatet på Google gav fler träffar. Onlinebarcodereader 

(http://www.onlinebarcodereader.com/) kan endast avkoda inskickade koder. ZBar 

(http://zbar.sourceforge.net/index.html) hade inget grafiskt interface. OnBarcode 

(www.onbarcode.com) avkodade endast koder från datorns skärm, dvs. inte med hjälp av webb 

kamera.  

BCWebCam testades på AMOS datorn med krav att bekräfta med både lösenord och badge. 

Eftersom webb kameran inte tillhörde några av de förinställda enheterna kryssades inget för. 

Processen var den samma som att stänga en WO endast med lösenord med extra bekräftelse av 

badge. 

 

3.6.3 Retina Scanner 

Att använda sig av datorns inbyggda hårdvara är den metod som kräver minsta medel för 

identifiering. Sökning på nätet efter gratis program gjordes med sökorden Retinal + scanner + 

webcam. Med förslag från Torben och sökningar på nätet, konstaterades att med en vanlig 

webbkamera går det inte utföra ordentlig retina scanning. Trots många träffar så är det missvisande 

information i länkarna. 

3.6.4 Sammanfattning 

Som det ser ut idag är den enda enkla lösningen att införskaffa RFID kort till Braathens Technical. 

Med dem kan man följa rekommendationer av kortläsare och utan problem koppla in dem via USB. 

Den enda alternativa metoden som testades i AMOS var med streckkodläsaren. Den och de metoder 

som använder sig av tangentbordsemulering faller bort. Ett problem som skulle kunna ogiltigförklara 

dessa metoder är tekniken tangentbordsemuleringen. Det är ytterligare ett lösenord som inte 

stärker fastställande av enskild person.  
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Det största problemet låg i att den ruta som den tangentbordsemulerade koden skulle läsas in i, inte 

gick att markera och därför kunde ingen identifiering göras. 

3.7 Resultat av AMOS 
För att aktiver elektronisksignatur inom AMOS krävs det mer än ett knapptryck. De pdf filer som 

fanns till vårt förfogande krävde en viss förkunskap av AMOS. För varje signering krävs det ett 

personligt certifikat. I resultatdelen av AMOS kommer beskrivningar av hur certifikat tilldelas, vilka 

konfigurationer som krävs och övriga försök som inte givit resultat. 

3.7.1 Certifikat 

För att i ett senare skede kunna identifiera en signering, krävs det att varje behörig personal har ett 

personligt certifikat. En administratör kan tilldela ett certifikat i Admin Logins (APN:14) enligt bilaga 

1, certifikat. 

 

Figur 3.3 

3.7.2 Aktivera elektronisk signatur 

Första steget är att aktivera funktionen i AMOS för att utföra en elektronisk signatur, detta finns 

beskrivet i bilaga AMOS konfigurationer. 

 
Figur 3.4 

Under Configure Server (APN: 10)( se bild 1, bilaga 2, AMOS konfigurationer) finns fliken Signoff 

Settings. Under Signoff Settings finnns det alternative för Configure Security Levels, Configure 

Signing Events och Configure Devices. 

Under Configure Signings Events finns det uppe till vänster Enable E-Signature Features ruta som ska 

bockas för (se bild 2 i bilaga 2). Detta aktiverar allmänt funktionen för elektronisk signatur dvs. inte 

specifikt för vilken typ av dokument. I följande fall används workorder2 som exempel för hur 

specifika dokument kan aktiveras för elektronisk signering. Bild 3 visar Edit fältet där olika 

inställningar finns för workorder2, bland annat aktivering rutan. Aktiverad kräver AMOS en 

identifiering för att stänga en workorder2. Konfigurationer för intern eller extern signering finns 

även under Edit. För en identifiering för självaste signeringen av dokument aktiveras den enligt bild 

4, under Send to e-sign service. Även här ska det gå att bestämma behörighet och identifierings nivå.  
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3.7.3 Ange nivå av behörighet och identifiering 

 

Figur 3.5 

Under Configure Signing Events finns flera processer som kan aktiveras och konfigureras. Var dessa 

funktioner kan aktiveras och de olika nivåerna kan ställas in kan ses på bild 3. Det som går att 

anpassa är bland annat nivån av identifiering, krav på behörighet. I tidigare versioner av AMOS 

(versioner innan V9.80-53) finns en bugg som förhindrar Required Skill funktionen. Skills är det 

certifikat en mekaniker kan inneha. Buggen kan på något sett inte refererar till personalens skills och 

AMOS säger att personal inte har rätt certifikat. Security Level kan anpassas under fliken Configure 

Security Levels och om det krävs en enhet för identifiering aktiveras detta under Configure Device, 

(se bild 5) i bilaga AMOS konfigurationer. 

3.7.4 Arkivering 

 

Figur 3.6 

I steg tre beskrivs hur man konfigurera var de signerade dokumenten hamnar. I Storage Engine 

Manager (APN: 1672) anger man under Storage Policy regler med förutsättningar. Dessa regler är i 

detta fall inställda för att spara dokumenten i web drive, därefter står företaget Unisys för att 

uppfylla regelverkets krav för elektronisk arkivering. För nya regler (se bild 6 i bilaga AMOS 

konfigurationer), används Add knappen och sedan New Condition för att bestämma förutsättningen. 

(Bild 7, bilaga 2), är en inställning för var de tillfälliga dokumenten hamnar när de ligger i kö för att 

signeras. För det syftet fungerar det att använda web drive som tillfälligt lagringsenhet. För slutlig 

förvaring av signerade dokument, är det upp till Braathens Technical med hjälp av Unisys som avgör 

var dem ska hamna. Hur dokumenten ska förvars måste följa regelverket enligt del-145. För 

övningssyfte har web driven använts, (se bild 8). 

3.7.5 Tilldela personal behörigheter 

 
figur 3.7 

I fallet man angett att enbart behörig personal får signera i steg två, måste den personal det berör få 

rätt behörighet. Många försök har gjorts för att tilldela behörigheter både som Main Skill, Main 

Scoope och olika typer av Qualifications av typen CRS och Licence. Som nämnt fanns det en bugg i 
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mjukvaran och ett case har öppnats hos Swiss-AS angående detta. Svara var att det var fixat men 

inget om vilka licenser som AMOS kräver för att begränsa behörigheten. Se bild 9-10 för försök att 

tilldela behörighet . 

I ett led av att det inte fanns tillgång till annan identifiering än Password så uteslöts det att tilldela 

personal identifiering med badge. Password är samma lösenord för inloggning. 

3.7.6 Signera 

 
Figur 3.8 

Sista steget blir själva signeringen. Här kommer det skilja sig beroende på vilka val som gjorts 

tidigare. Som exempel ska en workorder2 stängas och signeras med identifiering i alla processer. 

Förutsättningen i exemplet är att en WO2 öppnas via Workorder Information System (APN: 1) och 

den ska nu stängas. I detta skede ska man ange den användare som ska stänga dokumentet och det 

är samma användare som måste signera det se (bild 1, bilaga (3)). Här sker den första identifieringen 

med pinkod för att stänga dokumentet. Är pinkoden fel kommer man inte vidare (se bild 2). Det går 

att vänta med att signera dokument, de stängda dokumenten hamnar då i Electronic Signature 

Queue. Välj i listan vilket dokument som ska signeras (se bild 3). För att slutligen signera dokumentet 

ska användaren identifiera sig med pinkod (se bild 4). När dokumentet är klart och signerat 

försvinner det från kön, misslyckas signeringen finns det kvar. Användare får direkt en bekräftelse 

ifall signeringen var lyckad (se bild 5). 

3.7.7 Övriga inställningar 

I ett försök att hitta vilka roller som ger vilka förfoganden har vår handledare P.Nordstedt´s roller 

varit mallen. En ny användare tilldelas alltid automatiskt med rollen ALL, den är obligatorisk för alla 

användare. Det finns nästan 40 olika roller, en som har rollen ADMIN har i stort sett all förfogande 

att konfigurera i AMOS. Rollerna kan ändras av en administratör beroende på behov, det görs i 

Admin Roles (APN:15).  

Syftet är att begränsa användaren och veta vilken roll som är tillräcklig för att kunna utföra olika 

processer. Rollerna som undersöks är: ALL, ADMIN, KEYUSER, MCC, MCC KEY, TECH och MECH. För 

att säkerställa att stängda WO inte kan redigeras, ska inte alla ha tillgång till web-drive där de 

signerade dokumenten kan sparas. Specifikt så ska det vara begränsad tillgång WO history i mappen 

storage (se tabell 3.1). 
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Close WO Storage/WO History 

Access-Rights 
  ALL NO NO 

ADMIN YES YES 

KEYUSER YES NO 

MCC YES NO 

MCC KEY NO NO 

TECH YES NO 

MECH NO NO 
Tabell 3.1: Tabellen visar vilken roll som har tillgång till Storage i web-drive. 

Som tabellen visar så är det endast ADMIN som har tillgång till WO history. För att få tillgång till 

storage mappen kan en administratör ändra detta i APN 62 Web-Drive. Genoma att höger klicka på 

storage och välja Acces-Rights, kan man ange vilka roller som ska ha vilken typ av behörighet (se bild 

11, Bilaga 2). 

3.7.8 Vilken signerings process kan transportstyrelsen godkänna 

Enligt transportstyrelsen kräver dem att bolag ska kunna visa att endast en person ska kunna skriva 

en viss signatur, ”oftast sker detta med en inloggning och pinkod” (Algottson. C,transportstyrelsen). 

Austrian Tecknik´s process för att signera dokument börjar med en inloggning och sedan en pinkod 

för att signera. (Carl-Ernst Zwilling, Austrian Tecknik) För att visa transportstyrelsen att endast en 

person ska kunna skriva en viss signatur, finns det följande förslag: 

 
figur 3.9 signeringsmetod 1  

Med samma process som Austrian Tecknik använder är detta en godkänd process för att signera ett 

dokument enligt Austro Control GmbH, österritisk myndighet. 

 
figur 3.10 signeringsmetod 2 

Det går även att utöka processen med en pinkod för att stänga ett dokument. I föregående förslag 

kan detta steg stängas av totalt eller genom Self trust kopplas det till inloggad användare (se bild 3 

bilaga 1 AMOS konfigurationer). 

 
Figur 3.11 Signeringsmetod 3 
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En tredje variant är att utöka processen med en badge, då ska identifiering göras antingen med 

pinkod eller badge eller en kombination av båda. 

 
figur 3.12 inloggning  

Denna variant kan tyckas kontroversiell eftersom det endast är en inloggning. Men det går att 

konfigurera AMOS till att inloggad användare inte behöver identifiera sig för de olika processerna.  

3.7.9 Övrigt  

Inloggning görs med ett användarnamn och en pinkod, samma pinkod används vid identifiering. För 

att försöka säkerställa att endast en person ska kunna skriva en signatur, forskades möjligheten att 

tilldela ytterligare en pinkod. Denna pinkod ska då användas för signering och eventuellt för att 

stänga en WO. 

För att signera dokument i AMOS krävs det ett certifikat för varje anställd. I versioner tidigare än 

version 9 ska dessa kunna tilldelas automatiskt vid första signeringen. Den funktionen finns inte i den 

senaste versionen, tester har utförts för att bekräfta det genom att försöka signera utan certifikat. 

En elektronisk signatur behöver inte vara visuell. I AMOS går det att tilldela en bild som visuell 

bekräftelse, bilden är emellertid inte alltid synlig. Öppnas dokumenten utanför AMOS finns det ingen 

visuell signering.  
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Kapitel 4 Diskussion 

4.1 Allmändiskussion 

Projektbeskrivningen som följdes i början var enkel och konkret, det var att ersätta de så kallade 

dirtyfingerprints med elektronisk signering. Det hela ska leda till att bespara belastningen på miljön 

och förenkla processen mellan utförda arbeten till arkivering. Målet var att kunna presentera ett 

förslag till Malmö Aviation, som är BT´s största kund. AMOS var mer komplicerat än vad vi trodde 

från början och vi insåg att det inte var möjligt att uppnå det uppsatta målet.  Med AMOS ska det gå 

att uppfylla de myndighetskrav som ställs på både godkänd elektronisk signering och elektronisk 

arkivering. Med den version av AMOS som är tillgänglig kom vi så långt som att elektronsikt signera, 

men tyvärr inte begränsat till de behöriga. 

4.2 Resultatdiskussion 
Elektronisk signering finns tillgängligt inom flera områden såsom bankID. Med bankID kan man 

uträtta ärenden hos banker, myndigheter eller företag. Det är möjligt att ta del av personlig 

information eller ingå avtal på ett säkert sätt från datorn. Att införa detta i hanteringen av 

underhållsdokumentation är ett led i ständiga förbättringar och ökad kvalité inom företaget. 

Tranportstyrelsen definition av en godkänd signering kan tolkas på olika sätt enligt BT. Att begränsa 

oss till idag tillgängligt material och utforska alternativa lösningar på identifiering fick vi lösa på 

valfritt sätt. Detta resulterar till flera olika förslag och inget konkret svar på vad som är rätt eller fel.  

 I och med att ”skills” inte kan implementeras i AMOS är frågan hur Austrian och Norwegian 

kringgått detta problem. Säkerhetsnivån på att använda ”skills” är nyttig, men kan enligt regelverket 

vara överflödig. På så sätt skulle det inte behövas. Svaret på frågan vad som är en godkänd 

elektronisk signatur ligger inte i hur vi ska identifiera oss, utan vilken tolkning är rätt där ett 

fastföremål för identifiering är onödigt. 

Att rätta till misstag i AMOS är omständigt, ett enkelt fel kräver en tillgänglig administratör för att 

korrigera. Det kan tolkas som en överensstämmelse med myndighets krav eller att man har 

försummat de mänskliga faktorerna. 

4.3 Metoddiskussion 
PHA som utförts grundar på konsekvensen och probability i felen som kan uppstå, i en skala 1-5 där 

1 är minst allvarlig. Vilka kriterier som leder till konsekvenserna framgår inte, utan utgick från en 

generell kostnadsmall. Fallet utgick från att använda anställningskortet för identifiering. 

Kontakten med KABA som är rekommenderat av Swiss-AS som leverantör av identifierings hårdvara, 

nekade ständigt om sin produktlinje. Vid förfrågan om en RFID läsare som skulle användas för 

inloggning på datorer, skulle förfrågan formulerats enklare och mer konkret. I detta fall skulle vi be 

om Kaba Benzing, Modell: Bedanet 9107. 

Att lära sig AMOS var som sagt lite omständigt, trots mer hjälp än förväntat så skulle det behövas 

djupare kunskaper. Att försöka lära sig programmet själv genom försök är inte idealisk. Många 

problem uppstod med att konfigurera i AMOS. Det som har dragit ut på tiden har varit 

uppdateringar, buggar, skadade filer och andra problem som varit dolda.  
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Kapitel 5 Slutsatser 

Den största frågan i arbetet är om transportstyrelsen godkänner elektroniska signaturer. Det finns 

redan stadgat i regelverk vad som gäller för elektronisk arkivering och AMOS har redan 

implementerat elektronisk signatur i sin mjukvara. Den stora utmaningen är att lära sig AMOS och 

veta vilka konfigurationer som krävs för att elektroniskt signera dokumenten. Inte bara att ge 

personal behörigheter för att utföra olika processer utan även att begränsa dem.  

Även om transportstyrelsen godkänner elektronisk signatur, måste det kunna visas att endast en 

enskild person kan skriva en viss signatur. Med de fyra versioner som presenterats i detta arbete 

finns det en säkerhetsbrist som skulle tvinga Braathens Technical att använda den tredje processen 

för signering, med pinkod och badge. Bristen ligger i att inloggning görs med användarnamn och 

pinkod, samma pinkod används senare för att både stänga och signera.  
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Kapitel 6 Rekommendationer 

Mycket av projektet har lämnats åt Braathens Technical att avsluta. Detta är på grund av 

avgränsningar och begränsningar.  

6.1 Arkivering 
Signerade underhållsdokument ska arkiveras enligt part-145. För det krävs det att de signerade 

dokumenten sparas i en databas där filerna inte kan redigeras. I AMOS kan det krävas en ny storage 

backend. Web-drive används nu för utbildningssyfte. Därefter att Unisys säkerställer redundanta 

system för säker arkivering som de gör idag med scannade dokument. 

6.2 NFC 
NFC som är en variant av RFID som används i mobila enheter finns i vissa surfplattor. Braathens 

Technical har i ett försök att använda surfplattor i sin verksamhet köpt in ett antal Dell surfplattor. 

Då det är otydligt och varierande uppgifter om modell och specifikationer, går det inte att säga om 

Dell´s modeller har NFC. Tekniken skulle kunna användas vid identifiering för stängning och signering 

av dokument. Kontakt med Swiss AS angående att implementera NFC teknik har tagits, men ett 

projekt kommer inte påbörjas utan ett konkret förslag från kund. 

6.3 Extern Signering 
I fallet transportstyrelsen skulle ändra sig angående intern eller extern signering, finns det möjlighet 

att Nexus skulle kunna bistå med denna service. De bistår med produkter och tjänster som används 

vid elektronisk signatur. För tillfälligt är det endast mjukvaran RIT (www.rit.at) som är kompatible 

(K.Sondermann, AMOS - Electronic signature). 

6.4 Intern utbildning 
Införa en intern utbildning för hur den nya signeringsprocessen kommer att gå till. Eftersom det idag 

inte går att fastställa processen finns det ingen beskrivning tillgänglig. 
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Kapitel 9 Bilagor 

Bilaga 1 , Certifikat 

 

Bild 1: I Admin Logins markerar man först användaren som ska ha ett nytt certifikat, sedan tryck New 

Certificate. 

 

Bild 2: Fyll i information, för detaljerad beskrivning kan man trycka på frågetecknet bredvid varje fält. 
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Bild 3: Det nya certifikatet är klart att använda. 
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Bilaga 2, AMOS konfigurationer 

 

Bild 1: I Configure Server finns fliken för Signoff Settings, där kan elektronisk signatur aktiveras. 

 

Bild 2: Enable E-Signature Features i Signoff Settings ska vara ifylld. Detta är endast en allmän 

aktivering. 
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Bild 3:För att aktivera e-signering för just W/O aktiveras den enskilt för processen, samt vilken 

säkerhets nivå som ska användas. 

 

Bild 4: Send to e-sign service processen kräver en identifiering när dokument ska signeras. 
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Bild 5: Säkerhets nivå kan ställas in under Configure Security Levels, det går förutom lösenord att 

välja badge och biometrics som tillval. 

 

Bild 6: Skapa ny regel, ange namn, förvaring och förklaring. Därefter bestäms förutsättningar för 

regeln. 
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Bild 7: En stängd WO hamnar i electronic signature queue, för tillfällig förvaring är det här bestämt 

att använda web drive som lagringsenhet. 

 

Bild 8: Regel och förutsättningar för slutlig arkivering av dokument, i detta fall är web drive vald i 

övningssyfte. 
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Bild 9:Olika försök att tilldela skills, scope och CRS qulifications för att begränsa behörighet vid 

stängning av WO. 

 

Bild 10: Samma skills och scope som bild 9 med ytterligare licence qualifications. 
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Bild 11: Högerklicka på mappen storage och välj Access-Rights. I fönstret Change Access Rights går 

det att tilldela behörigheter till olika roller. 
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Bilaga 3, Signering 

 

Bild 1: Performed Sign är den användare som ska både stänga och signera dokumentet. 

 

Bild 2: Den första identifieringen med hjälp av pinkod, i detta skedet är det för att stänga 

dokumentet. 
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Bild 3: Stängda dokument kommer hamna i Electronic Signature Queue, för att signera välj Sign 

Entry. 

 

Bild 4: Den andra identifieringen med pinkod är för själva signeringen. Nu har användaren loggat in, 

angett användare och identifierat sig med pinkod och nu till sista identifierat sig med pinkod. 
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Bild 5: En tydlig bekräftelse om att signering har skett. 
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Bilaga 4: Projektbeskrivning 
 

Electronic sign-off of technical documentation within Braathens 

Technical. 

 

Supervisors: 

- Håkan Elmström 
- Brian Luther 

- Patrik Nordstedt 
 

Start date 3/9: 

 

The purpose of this project is to replace hardcopy signatures/identification of 

engineers utilising electronic signatures within the maintenance software, AMOS. 

 

Thesis includes: 

- Investigation and documentation of the present documentation 
procedures in Braathens Technicals maintenance production. 

- Investigate the current functionality for electronic signatures within AMOS. 
- Describe the subject procedures in the company manuals. 

o MOE 

o Process Manual 
- Investigate the need for any additional hardware as well as method of 

identification. (Barcodereader, swipecardreader, RFID, etc.) 
- Explore the interpretation by the local authorities of the EASA 

requirements regarding electronic signatures. 

- Seek advice from other maintenance providers utilising the electronic 
signatures functionality. (Austrian, Norwegian, … ?) 

 

The method to gather relevant information would be through interviews with: 

- Personnel within Braathens Technicals part 145 organisation. 
- Engineers and planning personnel in the Malmö Aviation Part M 

organisation. 

- The system manufacturer, Swiss. (AMOS) 
- Other users of the system: Austrian Airlines, Norwegian 

- The Swedish Civil Airworthiness Authorities, Transportstyrelsen. 
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Bilaga 5: PHA 
PHA som utförts har utgått från dessa värden. 

 Occurrence 

Probebility number  

1 1/ 6 månad eller mindre 

2 1/ 2 månader 

3 1/ månad 

4 1/ vecka 

5 1/ dag 

 

Kombinationen av konsekvens och probebility skapar en tabell. Tabellen är indelat i gröna, gula och 

röda fält. Kombinationen av höga konsekvenser (5) med hög sannolikt (5) hamnar i det röda 

området, det är då rekommenderat att införa en åtgärd som antingen minskar konsekvensen eller 

sannolikheten. 

  
Konsekvens 

   

  
1 2 3 4 5 

probebility 1 LÅG LÅG LÅG LÅG MELLAN 

 
2 LÅG LÅG LÅG MELLAN HÖG 

 
3 LÅG LÅG MELLAN MELLAN HÖG 

 
4 LÅG MELLAN MELLAN HÖG HÖG 

 
5 LÅG MELLAN HÖG HÖG HÖG 
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Bilaga 6: Frågor till Technical Records 

Intervjun utfördes på Sturup med Henrik Holmgren som jobbar inom TR-gruppen. För att få insikt i 
deras arbete ställde vi följade frågor: 

 
• Hur var övergången från RAL till AMOS, vilka problem stötte ni på? 
• Vad är din uppfattning av AMOS? Negativa och positiva tankar. 
• Hur söker man i arkivet efter ett särskilt dokument? 
• Vad är dina förhoppningar av vårt projekt(elektronisk signering)? 
• Beskriv processen idag för arkivering. 
• Något du tycker vi borde förbättra/tänka på? 
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Bilaga 7: Ändringar som ska göras i MOE 
SIDA/ 

PARAGRAF/ 

POSITION 

FELAKTIG REKOMMENDERAD 

13 RAL (Russel Adams ltd) RAL används inte längre, bör tas bort. 

25/ 

1.6.1 

A database of all certifying staff shall be held on 
the Russell Adams system (RAL) and maintained 
by the  
Vice president Quality and will be available for 
inspection by the appropriate function. 

A database of all certifying staff shall be held on 
the AMOS and maintained by the  
Vice president Quality and will be available for 
inspection by the appropriate function. 

33/ 

1.9.2 

The MO capability list maintained in the RAL 
system by the Quality department.  

Finns det en MO capability list I AMOS? 

40/ 

1.9.2.1/ 

5 

The current Capability List can be found 

in RAL:Technical Library/Forms 

Var finns capability list? 

71/ 

2.4.5 

Tools requiring calibration or regular 
maintenance is under control in RAL. 

Hur kontrolleras detta idag? 

71/ 

2.4.6 

Tools and equipment shall be marked with a part 
number and a serial number and accepted and 
registered into RAL 
according to procedures in MOE 2.2.2 and 2.4.2. 

Var registreras detta idag? 

72/ 

2.5.1 

Monitoring and control of calibration status is 
performed by establishing a record in the RAL 
system module “Parts 
Inquire”. The control of calibration time is 

generated from RAL module “Stockholding”. 

 

71/ 

2.5.2/ 

3 

Make a tool repair order in RAL system.  

71/ 

2.5.2/ 

5 

When the equipment is returned the tool shall 
be accepted into the RAL system 

 

73/ 

2.6.1/ 

3 

Perform training according to the syllabus 
defined in the RAL database. 

 

73/ 

2.6.1/ 

4 

Record the training carried out in each 
individual’s personnel record in RAL 
database. 

 

80/ 

2.8.7/ 

3 

Register all manuals used in the RAL manual 
database. This file shall define the 
status of each individual manual. 

 

   

83/ 

2.9.5.1/ 

3 

Ensure that approved personnel, tooling and 
machines is available for the task 
to be performed. 
RAL Computer system Personnel files 

 

83/ 

2.9.5.1/ 

4 

Approved staff for the work scope. Ref RAL 
computer system. Personnel files. 

 

155/ 

4.1.13.4/ 

5 

Aircraft Technical occurrences registered in the 
ATL, shall be reported through the reliability 
reports generated from RAL and compiled for 
each operator contracted. 

 

160/ 

4.4.1/ 

The RAL system is used for registering all 
personnel qualification, skills and authorizations 
given. 
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163/ 

4.4.2 

All of the personnel’s ”Staff Authorisation 
documents” are managed through the RAL 
system by the respective Vice 
President, controlled and printed by the Quality 
Department. 

 

163/ 

4.4.2.3 

The organization shall ensure that all certifying 
staff and category B1 and B2 support staff are 
involved in at least six 
months of actual relevant aircraft or component 
maintenance experience in any consecutive two 
year period through 
the assessment procedure according to MOE 
4.14 performed by the Vice President 
Maintenance which shall be 
documented, retained and registered 
accordingly into the RAL system. 

 

164/ 

4.4.2.5 

The “Staff Authorisation document” is managed 
through the RAL system and will show the scope 
clearly to on the 
document. 

 

164/ 

4.4.2.6/ 

1 

  

164/ 

4.4.2.6/ 

2 

Upon receiving the “Application for 
Authorisation” form register in RAL and issue the 
“Staff Authorisation document 

 

164/ 

4.4.2.6/ 

3 

Check that training and assessment is performed 
accordingly. 
Validate the authorisation in RAL system 
modules ”Qualification” and ”Skills”. 
Print the ”Staff Authorization document”, 
distribute to the relevant holder for 
signature. 

 

164/ 

4.4.2.7/ 

1 

On each MSQB meeting print and review a 
”Quality report” – Qualification list from 
RAL one month back track and 3 months fore 
cast. Any upcoming due authorization 
during the 3 month period shall be added to 
MSQB action list and handled by 
responsible Area Manager before due. 

 

165/ 

4.4.2.8/ 

5 

After accomplished required training is 
conducted and approved according to 
relevant assessment. Update RAL system in 
module ”Courses”. 

 

165/ 

4.4.2.9 

The Quality Department shall through the RAL 
keep track of expire dates of the Part 66 AML 
and on each MSQB 
meeting print Qualification list from RAL one 
month back track and 3 months fore cast. 

 

166/ 

4.4.3.2 

All courses are managed by TC in the RAL system  

166/ 

4.4.3.3 

and registered as such into the RAL.  

166/ 

4.4.3.4.1/ 

1 

1.RAL, relevant  to the job function 
 
  

 

170/ 

4.4.5.1.3/ 

1 

Assure that the person to be trained is 
registered accordingly into RAL. 

 

170/ Register into RAL that assessment has been  
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4.4.5.1.3/ 

3 

made and approved and hand 
over documents to Quality department. 

170/ 

4.4.5.1.3/ 

4 

Control all necessary data is completed and 
registered into RAL, hand 
over document to TTC. 
 
  

 

170/ 

4.4.5.1.3/ 

5 

RAL  

175/ 

4.5.1 

A personnel file for all personnel employed by 
the maintenance organisation is administrated 
by the respective 

departmental Vice President using the RAL 
system. 

 

176/ 

4.5.2.1 

Limited access to personnel files is administrated 
by given security settings in RAL. 
Authorisation information is accessible for 
viewing to any approved user to the RAL system. 
  

 

193/ 

4.14.3.1/ 

2 

Verify that all requirements are met register in 
RAL and issue a Company 
Authorisation and inform to MCC. 

 

221/ 

6.1.21 

Verify RAL access and stability.  

231/ 

6.2 

The Approved Supplier List is maintained by the 
Vice President Quality and is available for all 
personnel in RAL in Technical Library. 

 

 

233/ 

6.4 

The Approved Supplier List is maintained by the 
Vice President Quality and is available for all 
personnel in RAL in 
Technical Library. 

 

 


