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Broadest portfolio of solutions for the 
production and transformation of oil and gas

Subsea Onshore/Offshore Surface
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Prosjekt gjennomførings modell
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Typisk liste over eksterne krav spesifikasjoner for ett Subsea prosjekt
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Tradisjonell kravhåndtering

Manuell input

PLM 

• SIT report
• SUT report
• Cool down 

test/report
• Global analysis 

reports

• EFAT report
• Hydraulic analysis 

report
• Other reports

• FAT report
• Analysis reports
• Qualification reports

Manuell input

Manuell input

Eksterne 
dokumenter

(i PDF format)

Kontrakts Dokumenter

Sub-system 
Spesifikasjoner

System 
Spesifikasjon 

Produkt 
Spesifikasjoner 

Krav dokumenter linket til 
parter og prosjekter

• EFAT report
• Hydraulic analysis 

report
• Other reports

• SIT report
• SUT report
• Cool down 

test/report
• Global analysis 

reports

• EFAT report
• Hydraulic analysis 

report
• Other reports

• System Integrasjons 
Testrapporter
• Analyserapporter

• Sub-system 
Testrapporter

• Analyserapporter

• Produkt Testrapporter
• Analyserapporter 
• Kvalifiseringsrapporter

Verifikasjon / Validering 

Ingeniører leser krav 
dokumentene samt tolker 
og oversetter kravene til 
TechnipFMC’s «språk»
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RMS er ett globalt system som er linket mot vårt PLM system

Verktøy for å skrive og organisere krav

Lagrer eksterne og interne krav i en database

Verktøy for å håndtere sporbarhet tilbake til kilden for kravet

Håndterer endringer, avvik og avklaringer

Verktøyet produserer en Word fil/spesifikasjon og rapporter som kan brukes til intern og ekstern 
kommunikasjon

Digital kravhåndtering – Requirements Management System (RMS)
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System 
Spesifikasjon

Eksterne dokumenter 
lagret i RMS database

Eksterne 
dokumenter

(i PDF format)

Sub-system 
Spesifikasjoner

System 
Spesifikasjon 

Produkt 
Spesifikasjoner 

Kontrakts Dokumenter

Importert til RMS

Ingeniører leser krav 
dokumentene samt tolker 
og oversetter kravene til 
TechnipFMC’s «språk»

Krav struktur

Sub-system 
Spesifikasjon

Produkt 
Spesifikasjon 

Krav dokumenter linket til 
parter og prosjekter

Overføring av data

RMS PLM

What is RMS?Kravhåndtering med RMS

Verifikasjon / Validering 

• EFAT report
• Hydraulic analysis 

report
• Other reports

• SIT report
• SUT report
• Cool down 

test/report
• Global analysis 

reports

• EFAT report
• Hydraulic analysis 

report
• Other reports

• System Integrasjons 
Testrapporter
• Analyserapporter

• Sub-system 
Testrapporter

• Analyserapporter

• Produkt Testrapporter
• Analyserapporter 
• Kvalifisering rapporter
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System Spesifikasjon

1. Seksjons tittel (PGH)

2. Krav id  (REQ) - ID/Rev

3. Krav tekst

4. Referanse til krav kilden

8

1

2

3

4
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Mer systematisk håndtering av krav – økt bevissthet internt og eksternt

Sporbarhet

• Holder informasjon om kilden til kravene og hvor kravene blir brukt

• Kundene ønsker og forventer mer sporbarhet til opprinnelig krav

• Avtalte avvik og avklaringer fra kontrakten kan inkluderes

Identifikasjon og søkbarhet

• RMS muliggjør mer fokus på krav før designfasen starter

• Dupliserte krav og motstridende krav kan enkelt bli identifisert, dokumentert og kommunisert til våre kunder

• Bruker mer tid til å forstå kravet enn hvor det kommer fra 

• Sparer tid når en søker etter informasjon i forbindelse med design gjennomganger og daglig arbeid

• Forenkler håndtering av endringer og identifikasjon av konsekvenser

Enklere å dele kunnskap om kravene og å gjenbruke den

Ved å fange opp alle krav: RISK og potensiell kost på feil kan reduseres

Digitalisering av kravene – hva gir det oss?
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Muliggjør reduksjon av antall spesifikasjoner

Muliggjør tilbakemelding til kundene på hvilke krav vi bruker

Færre revisjoner av spesifikasjoner produsert i RMS

Nummererte krav med henvisning til kravkilden gir rimeligere produkter

Muliggjør sammenheng mellom kravspesifikasjon og testspesifikasjon

Bonus – hva vi ikke så da vi startet
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Minimere «prosa» tekst – skrive kravene mer spesifikke

• Erfaringsmessig er det ofte flere krav i en setning

• Tydelig skille mellom informasjon/ønsker og krav

Redusere antall spesifikasjoner for samme tema 

• Erfaringsmessig er mange spesifikasjoner overlappende og med motstridende krav

Mer bruk av standarder og mindre bruk av selskapsspesifikke kravspesifikasjoner

Annet format – enklere og rimeligere å importere inn i en database

Mer rene funksjonelle krav, mindre løsninger – drive innovasjon?

Mer allokering og bedre kontekst for kravene som beskriver løsninger

Oppfordring til vår bransje - standardisering av krav


