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System DELTA 4O är
Det år nu 40 år sedan datoriserlngen tog sin början på Flo/SeS.
System DELTA - försörjnings- och
redovl sningsystemet för
reservnateriel- och utbytesenheter - tog
då de första staplande stegen in i
dataåIdern och som utvecklats på
ett enastående sått. För att då
enbart omfatta del av redovisnlng
av reservmaterj-el inorn flygvapnet
t1ll att I dag omfatta aII reservmateriel och utbytesenheter inom
hela försvaret.
Är 1952 var vål vi matertelplanerare lite tveksamna inför starten sorn
föregicks av studle och konferenser
inorn UHF, nuvarande Försvarets
materielverk, Reservrnateriel. Ätl
naterlel redovisades i stort sett
med grupp och löpnummer samt M
eller F-numner. Det gällde såIedes
att nu uppdatera sant inte minst
ställa krav på systernet för en
effektiv fakturering.
I inl-edn.lngen startades med narksensning, det vill säga, att man
streckmarkerade på hålkort varj e
rörel-se I lagret. Dessa hålkort
sändes rned "hålkortsbox" en gång i
veckan tlII datacentralen i Arbooa.
På detta följde en saldotista äo^
utvisade den vidtagna ätgärden.
Grupp 364 son var flygmaterlel och
SAAB materlel var låttast att lnarbeta och det var denna grupp som
blev inledningen tills
att hela
Iagret var uppdaterat. Kostnaderna
var höga och från RESMAT var nan
många gånger tveksam att införa de
ol1ka krav son vi ställde på systenet. Vårt mål var att ha rätt sortiment, på rått plats och i rått
tid. En hård styrnlng av alla de
krav som stälIdes var nödvändig.
Detta alldenstund man vet att det
flnns system som inte utnyttjar sln
kapacitet ner än tlll 15 procent.
Jag vill påstå att systern DELTA är
ett nycket effektivt redovj.sningsoch försörj ningssystern som idag är
utvecklat till One-Iine med ungefår
125.O0O olika artiklar uppdaterade
och rned inte mindre än ca 1000
terminaler som kan nå systemet.
Användarna kan nå alL nateriel inom
flyS, arn6 och mar1n. Systemet
samverkar med DIDAS och FREJ.
Utvecklingen har varit svindlande
under de 40 åren. Jag kan inte gå
ln på alla de ollka utvecklj-ngsskeden i systemet som ägt rum men
vill
erinra om att det var den I
december 1952 som man överglck från
nananuell lagerredov i snlng tiII

Arkivbild

skinell och central lagerredovj-snlng.
Dårned började åtsklJ-J-iga
pårrnar i bokhyllorna försvlnna. År
1956 blev en ytterligare utvecklLng
av systemet ett fakturn då den programmerbara lBM-datorn 650 instatlerades. Den första stordatorn. en
IBM 7O7O, med sina två 1401 satellltdatorer
för inläsnlng resp utskrift
av resultatet toqs i bruk I
JuIi I96r. År 1975 äriftsattes
datorn SAÄB D23 men var endast I
bruk tlII år l-978 för att ersättas
av UNMC 11.00-dator. DELTÄ-83 var
ett ytterligare
utveckl lngsskede
och I sarnband rned U-80 utredntngen
var det dags för nåsta stora utveckl.ingssteg. Hår skedde också
narnnbytet ttl-1 DELTÄ octr systemverslon DELTA-85 och sorn toqs I bluk
28 aug 1985.
Det har varlt mycket stimulerande
att få vara ned om denna utveckling
som ovan redogjorts för. Försvaret
har 1 system DELTA ett system son
uppfyller stor säkerhet på nater1elt11lång både kvantitativt och
ekonomlskt sätt samt lnte rninst ur
Mob-synpunkt. Inget år enellertld
så bra utan att det kan bLl bättre
och dårför önskar Jag mlna efterträdare aI1 framgång i dess fortsatta arbete, Må effektiviteten och
säkerheten vara rådande i det stimulerande arbetet.
Göte Ändersson
F d materlel"pl anerare

