
Operatører, rederier, service-
selskaper og andre aktører i
petroleumsindustrien leier ut-
styr og tjenester fremfor å in-
vestere i dette selv. Dette er en
naturlig konsekvens av de om-
fattende og kompliserte opera-
sjonene i industrien. Å ha alle
typer utstyr på lager blir lite
lønnsomt. 

Holde i bevegelse
Derfor har en omfattende ser-
vice- og utleieindustri vokst
frem. Utleierne har bygget opp
en omfattende utstyrspark av
avanserte og kostbare objekter
som det gjelder å ha full kon-
troll og inntjening på. Effektiv
ekstern og intern logistikk er
avgjørende for å unngå at kost-
bart utstyr støver ned mellom
oppdragene. 

Dette er ikke blitt mindre
viktig i takt med fallende olje-
priser og omfattende omstil-
lingsbehov i næringen. Sand-

nesfirmaet Proplan har hatt
god timing i forhold til omstil-
lingsbehovet. I fjor gjennom-
førte selskapet første pilotin-
stallasjon av sitt egenutviklede
utleie- og serviceoppfølgings-
system Proplan Insight. IT-sys-
temet bidrar til økte inntekter
fra eksisterende investeringer i
utleieobjekter og til å styre ser-
tifiserings- og vedlikeholdsar-
beid inntil markedet tar seg
opp igjen. Behovet er stort. 

Oversikt
– Flyselskapene ønsker flyene
minst mulig på bakken og mest
mulig i lufta hvor inntektene
kommer fra. Det samme gjel-
der for utleie offshore enten
objektene er kostbart spesial-
utstyr eller en container. Ut-
styr som står på bakken hos ut-
leier betyr tapte inntekter. Det
gjelder å holde oversikt, få ut-
styret raskt inn, gjøre unna
eventuelle reparasjoner og om-

bygginger, og få det på lufta
igjen hos ny kunde, forklarer
produktspesialist Ørjan Myhr i
Proplan. 

Han legger til: – Systemet
styrker også mulighetene i
ettermarkedet til virksomheter
som selger utstyr. Stort sett alt
trenger vedlikehold og sertifi-
sering. Leverandøren kan
holde oversikt over servicein-
tervallene og få inntekter fra
arbeidet. 

Plassere kostnader rett sted
Softwareselskapet med hoved-
kontor i Sandnes har 20 års er-
faring som utvikler og for-
handler av administrativ pro-
gramvare og tilhørende konsu-
lenttjenester. Selskapet dekker
regnskap, logistikk, time- og
prosjektstyring, CRM, lønn,
personal, rapportering og ana-
lyse. Første storbruker av Pro-
plan Insight er Jæren-bedrif-
ten Modex. 

Modex driver blant annet
salg og utleie av lastebærere og
moduler til offshorevirksom-
het. Med rundt 15000 enheter i
utleie blir det mye å holde styr
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Strammer logistikken med IT-
system og reduserer investeringsbehov i 
petroleumsindustrien 
Petroleumsindustrien omstiller. Modex økte inntektene ved å
stramme opp logistikken med nyutviklet utleie- og serviceopp-
følgingssystem fra Proplan. 

Petroleumssektoren omstiller. Euro Offshore øker inntektene og strammer
opp ekstern og intern logistikk med nyutviklet utleie- og serviceoppfølgings-
system fra Proplan. F.v. Ørjan Myhr i Proplan og Morten Jelsa i Modex AS.  
(Foto: Elisabeth Tønnesen)


