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1 Změny ve struktuře menu

Od  verze  G6.30a  začínáme  postupně  realizovat  změny  ve  struktuře  menu  tak,  aby  lépe  odpovídalo  jednotlivým

modulům přidělovaným uživatelům a jejich funkcím uvedeným v našem ceníku.

Tedy proto, aby bylo zřejmější, jaký modul licence uživatel potřebuje k  tomu, aby měl co nejvíce pohromadě dostupné

potřebné funkce.

Modul JÁDRO (funkce dostupné pro uživatele s licencí "J")

Ve struktuře menu tohoto modulu došlo k jedné drobné změně, a to ...

PROCESNÍ PANEL -  převzat  z  původního  menu  Strategie.  Nově  jej  tedy  uživatelé  najdou  i  v  menu

OPERATIVA  ->  PROCESNÍ  PANEL.  Tato  položka  prakticky  slouží  ke  spuštění

panelu, pokud jej používáte jen občas, nebo pokud jste si jej dočasně zavřeli.  Uživatel,

který  má  přidělenou  licenci  modulu  JÁDRO  tedy  již  nepotřebuje  "vidět"  celé  menu

STRATEGIE a můžete mu je pomocí Definice uživatelského menu úplně skrýt.

 Pro aktivní nastavování procesních panelů uživatel musí mít zapnuta přístupová práva minimálně na úrovni W3.

 Správu Procesních panelů najdete nově i v menu KONFIGURACE -> OPERATIVA -> PROCESNÍ PANELY.

Modul OBCHOD (funkce dostupné pro uživatele s licencí "O")

První  viditelná  změna  je  vytvoření  "nového"  menu  OBCHOD.  Původní  menu  -  ZAKÁZKY  -  je  až  jeho  součástí,  jako

samostatný blok.
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Původní "dlouhé" menu se tím zkrátí a zpřehlední,  protože funkce týkající se celých  zakázek  jsou  tak  vyčleněny  do

samostatného menu.

Menu OBCHOD doznalo ještě několika dalších změn:

PRODEJ byl  přesunut  ze  Skladu  mezi  ostatní  "prodejní  doklady".  Nově  jej  tedy  najdete  v  oddíle  spolu  s

fakturami.

EXPEDICE nový blok, který doplňuje oddíl Dodacích listů.  Do něj byly  přesunuty  ostatní dokumenty  související s

expedováním zboží - Záruční listy, Evidence zásilek, Doprava, Reklamace.

REKLAMACE jsou dostupné pro užiivatele, kteří mají přidělenou licenci modulu Obchod nebo modulu Servis,  proto i v

menu  je  najdete  na  dvou  místech.  Jednak  v menu  OBCHOD ->  EXPEDICE  ->  REKLAMACE,  nebo  přímo  v  menu

SERVIS -> REKLAMACE.
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Modul SERVIS (funkce dostupné pro uživatele s licencí "Se")

Druhou viditelnou změnou je "zmizení" menu LOGISTIKA.

Toto menu bylo změněno na SERVIS a nově obsahuje dokumenty a funkce s touto činností související.

Modul SKLAD (funkce dostupné pro uživatele s licencí "Sk")

I v tomto menu došlo ke změnám, které nejsou už na první pohled tak patrné.

PRODEJ -  přesunut  do  modulu  OBCHOD  (kam  patří)  k  ostatním  "prodejním  dokladům"  -

fakturám.

SKLADOVÁ DOSTUPNOST - oddíl umožňující nastavovat a pracovat s funkcemi Skladové dostupnosti

ZÁPŮJČKY - převzaty z původního menu Logistika mezi ostatní "skladové doklady".

VÝROBNÍ ČÍSLA - převzaty z původního menu Logistika do Skladu s nímž také souvisí

VÝROBNÍ ČÍSLA jsou dostupná pro užiivatele, kteří mají přidělenou licenci modulu Sklad nebo modulu Servis,  proto i

v menu je najdete na dvou místech.  Jednak v menu  SKLAD ->  VÝROBNÍ  ČÍSLA,  nebo  v menu  SERVIS  ->  KNIHA

ZAŘÍZENÍ A SERVIS.

Obě místa vás nasměrují do stejné tabulky  evidence  (přehledu)  výrobních  čísel,  pouze  detailní  struktura  dostupných

funkcí se mírně liší podle toho,  jestli  výrobní čísla (šarže) sledujete pouze z  pohledu skladníka (evidence  materiálu  a

pod.) nebo z pozice servisního technika (evidence složitějších zařízení, jejich komponent a údržby).
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2 Kontakty - slovenské

Význam IČ DPH

Nejedná se o novinku, ale spíše o připomínku významu pole IČ DPH na kartě Kontaktu.

Na Slovensku se jedná o "daňové" číslo firmy a tudíž má pro slováky stejný význam, jako pro ostatní země pole DIČ.

To jestli  je důležité pole DIČ nebo IČ DPH na kartě kontaktu poznáte snadno ...  vedle pole je  příznak,  zda  se  jedná

nebo nejedná o plátce DPH. Tento příznak se standardně zobrazuje vedle pole DIČ,  ale právě  v případě  slovenských

kontaktů se přesune vedle pole IČ DPH.

  Systém "pozná" slovenskou f irmu jedině podle kódu státu (SK) na kartě kontaktu.

Hodnota pole má pak návaznost na tisk vystavených faktur, kde se u slovenských kontaktů zobrazuje namísto DIČ.

Úprava je aktivovaná u vybraných tiskových sestav. Pro tisk faktur na slovensko tedy využívejte tyto:

Zálohová faktura:

- česky v zahraniční měně

- v zahraniční měně s rozpisem DPH

Konečná faktura:

- standard - slovensky  (zobrazuje všechna tři identifikační čísla)

- slovensky v zahraniční měně  (zobrazuje všechna tři identifikační čísla)

- fak tura v cizí měně

- standard (G6)

 Jestliže je vyplněno pole IČ DPH, použije se tato hodnota, v opačném případě se použije standardní hodnota DIČ.

  Pokud  někdo  "zneužívá"  pole  IČ DPH pro  svou  jinou  potřebu,  bude  se  mu  toto  pole,  resp  jeho  hodnota,  zobrazovat  na  výše

vyjmenovaných tiskových sestavách. !!

3 Zboží - dodavatelské údaje

Vylepšená práce s "dodavatelskými" údaji.

V praxi vás může potkat situace, že stejné zboží nebo materiál vám může dodat více dodavatelů.

Každý z dodavatelů ovšem tutéž položku eviduje jinak - pod jiným číslem, čárovým kódem, názvem, cenou atd.

Na to je systém připraven,  na ceníkové kartě  zboží  máte  k  dispozici  záložku  'Dodavatel',  kam  můžete  ke  každému

jednomu uživateli uložit "jeho" údaje.

Jenže,  co když vás tato situace potká u položky,  kterou už  máte v systému zavedenou,  dosud vám ji  dodával  jeden

dodavatel - všechny "jeho" údaje máte zapsány na základní, případně cenové kartě (?).

Ano, můžete druhého, třetího ... dalšího dodavatele přidat na záložku dodavatel, ale v okamžiku,  kdy jiného dodavatele
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zvolíte,  byť  dočasně,  jako  hlavního,  přijdete  o  původní  údaje  -  pokud  je  před  tím  všechny  nepřepíšete  na  záložku

'Dodavatel'.

A v tomto přinášíme vylepšení - a současně doporučujeme  použít  hned  při  založení  nové  karty  zboží,  respektive  při

zapsání důležitých údajů hlavního dodavatele.

Základní ceníková karta zboží - údaje o dodavateli nejsou uloženy.

Na základní ceníkové kartě zboží je vedle pole pro výběr dodavatele k  dispozici tlačítko,  které vám umožní uložit  nebo

jen zobrazit zásadní dodavatelské údaje.

k právě vybranému Dodavateli nejsou na záložce 'Dodavatel' uloženy žádné údaje

k právě vybranému Dodavateli existují na záložce 'Dodavatel' nějaké záznamy údaje

Tlačítko slouží současně jako signalizace a  současně  umožňuje  stávající  záznamy  k  vybranému  Dodavateli  založit,

případně již uložené údaje doplnit o další.

JAK TEDY NA TO?

Zapsání nového dodavatele

Použitím "prázdného" tlačítka se zobrazí karta s údaji, které systém vyhledal v jednotlivých relevantních polích a nabízí

je k uložení na záložku 'Dodavatel'.
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Karta pro prenos údaju o Dodavateli s dohledanými hodnotami.

Do této karty  můžete přímo doplnit  další údaje,  které jste dosud na kartě zboží neuvedli,  ale chcete je u příslušného

Dodavatele evidovat.

Aby došlo skutečně k  zapsání hodnot  do  tabulky,  MUSÍTE  použít  tlačítko     Uložit    .  Pouhým  zavřením  okna  se

hodnoty neuloží!

Dodavatelská ceníková karta zboží se zapsanými údaji dodavatele.

Údaje o různých dodavatelských podmínkách se ukládají do sekce DODAVATEL vždy  na  samostatný  řádek.  Každý

Dodavatel má svůj jeden řádek.

Po zapsání (přenesení) údajů o Dodavateli se změní indikace na základní kartě zboží ...
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Základní ceníková karta zboží - údaje o dodavateli již jsou uloženy.

Aktualizace (doplnění) údajů dodavatele

Kliknutím na "plné" tlačítko se opět otevře přenosová karta dodavatele ...

...  kde jsou zelenou barvou označeny údaje,  které jsou u dodavatele uloženy a  shodují  se  s  údaji  na  základní  kartě

zboží.

Oranžovou barvou jsou pak označeny údaje, které sice jsou uloženy, ale neshodují se s  údaji na základní kartě zboží,

nebo jste je přímo v této kartě právě změnili.

Před uložením systém upozorní na případné rozpory (oranžová pole), aby si uživatel údaje nedopatřením nepřepsal.

 Jestliže se údaje dvou Dodavatelů víceméně shodují, můžete si takto nechat  zobrazit  údaje  toho,  kterého  již  máte  uloženého,  a

pokud na přenosové kartě změníte f irmu v poli Dodavatel, při uložení se vytvoří záznam v tabulce 'Dodavatel' pro dalšího dodavatele.
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4 Přijaté objednávky
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4.1 Modifikace konstrukčního celku

Již  na  úrovni  Přijaté  objednávky  lze  vytvořit  "modifikaci"  konstrukčního  celku  -  pro  konkrétní  obchodní  případ

potřebujete použít jiné složení konstrukčního celku, než je standardní.

Při  změně  pozice,  změně  zboží,  změně  množství,  odstranění  řádku  nebo  dokladu,  přečíslování  dokladu  nebo

hromadném přečíslování pozic probíhá kontrola na přítomnost "modifikace".

Pokud je u těchto akcí zjištěna modifikace, systém zobrazí informaci:

Požadovanou funkci nelze použít, protože existuje záznam Modifikace konstrukčního celku.
Nejprve modifikaci odstraňte.

a příslušnou akci zruší.

Vytvoření modifikace.

V řadě výkonných tlačítek pod položkami najděte a použijte tlačítko    Modifikace   .

Systém v případě, že objednávka zatím neobsahuje žádný modifikovaný Konstrkční celek zobrazí dotaz:

Zde můžete vybrat,  zda se má připravit  modifikace  všech  konstrukčních  celků,  které  jsou  na  objednávce  obsaženy,

nebo pouze konstrukčního celku na řádku, kde je momentálně umístěn kurzor.

V případě, že nějká modifikace na Přijaté objednávce již  existuje a chcete modifikovat  další konstrukční celek  - nebo

se jen na aktuální modofikace podívat - zobrazí se dotaz jiný ...

Nyní máte možnost vytvořit modifikaci pro další konstrukční celek  na objednávce,  nebo zobrazit  stávající modifikace a

dále s nimi pracovat.

 Pokud se kurzor nachází přímo na řádku, pro který už modif ikace existuje, zobrazí se (bez dotazu) rovnou karta modif ikace.
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Karta Modifikace konstrukcních celku

Při modifikace dojde k  rozložení Konstrukčního celku na prvky  do úrovně podle  nastavené  Konfigurace!  V  zobrazené

kartě nyní můžet provést záměnu vybráním jiného prvku ze seznamu.

Do skladby modifikovaného konstrukčního celku lze PŘIDAT nové prvky.

  Množství konstrukčního  prvku  se  uvádí jako  CELKOVÝ  požadavek  pro  sestavení  množství  konstrukčních  celků  uvedené  na

objednávce!

  NELZE vybrané prvky ze struktury celku SMAZAT! V případě takové potřeby vypněte u příslušného prvku příznak "P" (platnost). 

Použijete-li generátor Konstrukční převodky na Přijatou objednávkou - Prev! - přebírá se modifikace i do Převodky.

S  modifikací  Konstrukčního  celku  počítá  i  Skladová  dostupnost  V6.  Jestliže  je  na  konkrétní  Přijaté  objednávce

modifikovaný konstrukční celek, skladová dostupnost pracuje s jeho modifikovanou skladbou.

  Přečíslováním pozic Přijaté objednávky se ztratí vazby na modif ikace! Následné akce pak nebudou fungovat správně!

  Změna množství konstrukčního celku se nepromítá  do již vytvořené modif ikace! Následné akce pak nebudou fungovat správně!

Zrušení modifikace.

Jestliže chcete modifikaci zrušit a tím se vrátit k původnímu složení, musíte příslušné řádky modifikace SMAZAT. Toto

lze realizovat pouze hromadně - současně všechny prvky daného celku.

Aby  uživatel  v tomto  neudělal  chybu,  MUSÍ  nejprve  vybrat  prvky  daného  celku,  a  to  použitím  filtračního  pole  nad

sloupce POZICE řádku v přijaté objednávce.
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Možnost filtrace prvku konkrétního celku.

Teprve vybráním konkrétního konstrukčního celku lze zrušit jeho modifikaci. Zpřístupní se tlačítko     Odstranit    .

Smazání položek modifikace.
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4.2 Objednávky "po termínu"

Přehled přijatých objednávek má jako jedno z filtračních kriterií příznak "po termínu".

Jaké objednávky jsou "po termínu"? Jak systém pracuje s jednotlivými datumy na kartě objednávky?

 Chcete-li, aby f iltrace fungovala správně, a pro uživatele srozumitelně, pracujte s TERMÍNY a údajích o DODÁNÍ správně a pečlivě !.

Objednávky jsou vyhodnoceny jako "po termínu" pokud: 

a) objednávka MÁ zapnutý příznak DODÁNO a zároveň MÁ vyplněné datum DODÁNÍ a platí, že:

- Potvrzený termín < datum Dodání

- Požadovaný termín < datum Dodání (pokud není Potvrzený termín zadán)

b) objednávka NEMÁ zapnutý příznak DODÁNO a platí, že:

- Potvrzený termín < aktuální (dnešní) datum

- Požadovaný termín < dnešní datum (pokud není Potvrzený termín zadán)

c) pokud není zadán ani Potvrzený ani Požadovaný termín (!!!) je objednávka automaticky  okamžitě a vždy "po

termínu" bez ohledu na to, jestli je objednávka dodaná.

  Pokud objednávka MÁ  zapnutý  příznak DODÁNO a zároveň NEMÁ  vyplněné datum DODÁNÍ -  NENÍ nikdy  vyhodnocena jako "po

termínu" !!. 

Systémově k takové situaci nemůže dojít, vždy se jedná o nestandardní zásah uživatele.

5 Docházka

"Placená" přestávka na oběd - benefit pro zaměstnance. 

Pokud má zaměstnanec 8-mi hodinovou pracovní dobu,  musí obvykle v docházce vykázat  8,5 hodiny,  aby  "naddělal"

zákonou  přestávku,  která  se  z  odpracované  doby  odečítá.  Z  tohoto  principu  pak  vychází  i  výpočet  případných

přesčasů, či chybějících hodin.

Chcete-li  zaměstnancům  poskytnou  benefit  v podobě  toho,  že  nemusí  přestávku  naddělávat,  zapněte  v  Konfiguraci

docházky příznak neodečítat přestávku z odpracované doby.
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Karta Konfigurace docházky

Systém nadále bude přestávku na měsíčním výkaze zobrazovat, ale nebude ji odečítat z odpracované doby.

Přík lad 1)

Zaměstnanec (pracovní doba = 8 hod.) vykáže docházku v době 6:00 - 14:00

VYPNUTÝ příznak (výchozí stav)   …   odpracováno 7,5 hodiny, ve výkazu zobrazena přestávka, přesčas = -0,5 hod.

ZAPNUTÝ příznak   …   odpracováno 8 hodin, ve výkazu zobrazena přestávka, přesčas = 0 hod.

Přík lad 2)

Zaměstnanec (pracovní doba = 8 hod.) vykáže docházku v době 6:00 - 14:30

VYPNUTÝ příznak (výchozí stav)   …   odpracováno 8 hodin, ve výkazu zobrazena přestávka, přesčas = 0 hod.

ZAPNUTÝ příznak   …   odpracováno 8,5 hodin, ve výkazu zobrazena přestávka, přesčas = 0,5 hod.

Tento režim lze použít pouze v případě, že se přestávka na oběd ani jiné přerušení běžně nevyjazuje. Systém tedy čas

zahájení  a  trvání  přestávky  vymýšlí  sám.  Jakékoli  přerušení  pracovní  doby  nad  rámec  zákonné  přestávky  by  měl

zaměstnanec vykazovat jako "náhradní volno"

6 Výroba
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6.1 Kontroly ve výrobě

6.1.1 Definice kontrol

Na ceníkové kartě zboží,  kartě 'Výrobek ' v rámci technologického postupu je  možné  definovat  předpis  požadovaných

kontrol.

Kontroly se definují na úrovni výrobní operace – každá operace může vyžadovat  provedení kontroly  jiné sady rozměrů

nebo stavů výrobku.

Přejděte na kartu ‚Výrobek ‘ a záložku ‚Operace‘.

Ve sloupci ‚KONTROLY‘ přítomnost předpisu kontrol indikuje tlačítko ...

 Otevřít k operaci existuje definice (předpis) kontrol

  Otevřít  k operaci neexistuje definice (předpis) kontrol

Poklepáním na tlačítko se otevře karta pro nastavení nového předpisu kontrol, případně již existující předpis kontrol.

Karta definice kontrol pro konkrétní výrobní operaci.

Záhlaví definice obsahuje informaci čísle výrobku a pozici výrobní operace, pro kterou je sestavována.

Dále obsahuje pole pro výběr „četnosti“ provádění kontrol – sekce Kontrolovat:

-tý ks kontrolovat  každý 10-tý  kus.  Pevně  stanovená  četnost  kontrol  bez  ohledu  na  velikost  výrobní  dávky.

Proměnný počet kontrol.

% ks kontrolovat  10% ks.  Relativně stanovená četnost  kontrol v závislosti na velikosti  výrobní  dávky.  Pevně

daný počet kontrol.

minuty kontrolu  provést  vždy  po  uběhnutí  zadaného  času.  Počet  kontrol  je  dán  velikostí  výrobní  dávky  a

časovou náročností výroby.

Lze použít pouze jednu z nabízených variant. Zapsáním čísla do jednoho z polí, se zbývající pole vždy vynulují.
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Další  volbou  je  požadavek  na  speciální  provedení  a  záznam  měření  „seřizovacího“  (případně  prvního)  nebo  „

ověřovacího“ (případně posledního) kusu. Jeden, druhý, nebo oba volíte zatržením příznaku.

Následují řádky jednotlivých požadavků na kontrolu:

Kontrolovaný rozměr zapište hodnotu kóty  nebo jiné sledované skutečnosti (textové pole,  max 255  zn.)  např.

D15 H7

Kóta č. pořadové  číslo  měřícího  místa  (stejně  může  být  označeno  na  výkresu).  Automaticky

generované 01 – 99. Pořadí lze uživatelsky měnit, pozor ovšem na duplicity.

Typ typ měřené hodnoty, respektive formát očekávané hodnoty.

Číslo očekává se libovolné číslo k ladné desetinné číslo (používejte desetinnou čárku).  Při této

volbě je potřeba vyplnit hodnoty minimálního a maximálního rozměru,  a to i  v případě,  že

by měly být stejné.

Text očekává se text (max. 255 zn.)

Ano/Ne očekává se odpověď typu Ano nebo Ne.  Kontrolovaným rozměrem tedy bude otázka,  na

kterou je očekávaná k ladná odpověď, aby byla hodnoty vyhodnocena jako vyhovující.

Min. rozměr zapište  minimální  rozměr,  kdy  může  být  naměřená  hodnota  považována  za  vyhovující.

Pouze číslo v desetinném tvaru – např. 15,000 případně jen 15

Max. rozměr zapište  maximální  rozměr,  kdy  může  být  naměřená  hodnota  považována  za  vyhovující.

Pouze číslo v desetinném tvaru – např. 15,018 

Název měřidla ze seznamu vyberte název měřidla, kterým má být příslušná hodnota měřena. Lze zapsat

i libovolný text, který není v seznamu – např.  Vizuálně operátor.  V Konfiguraci výroby lze

definovat pomocí Typu zboží položky, které se budou jako měřidla nabízet.

Měřidlo pokud  se  Název  měřidla  shoduje  s ceníkovou  položkou,  zobrazí  se  objednací  číslo

měřidla  (pole  je  uživatelsky  needitovatelné).  Poklepáním  na  číslo  lze  otevřít  ceníkovou

kartu měřidla.

Právě  aktuální  definice  kontrol  se  přebírá  do  Výrobního  rozpadu  a  následně  do  Výrobní  operace.  Výrobek  si  tedy

s sebou  „nese“  takovou  definici  kontrol,  která  byla  aktuální  v okamžiku  jeho  posledního  výrobního  rozpadu  před

odesláním do výroby.

6.1.1.1 Kopírování definice kontrol

Jestliže v rámci tvorby definice kontroly u výrobku potřebujete použít již existující záznam a zkopírovat si jej a následně

mírně modifikovat, můžete v rámci definice kopírovat  vždy jen jediný řádek (!) použitím klávesových zkratek  Ctrl+C;

Ctrl+V.

POZOR v takovém případě ihned po zkopírování  upravte  hodnotu  pole  Kóta  č.,  jinak  nebude  možné  váš  nový  řádek

uložit. Systém kontroluje duplicitu hodnoty v tomto poli a v případě kolize vás upozorní a vyzve k provedení změny.

Existuje-li několik výrobků se stejným předpisem kontrol, můžete využít nástroj na převzetí záznamů z jiné definice.
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Nejprve založte novou kartu (hlavičku) definice.

Potom, v záložce „z  jiné definice“,  vyberte číslo výrobku,  ze  kterého  chcete  definici  kontroly  převzít.  V  rozbalovacím

poli ‚Operace‘ vám systém nabídne pouze takové, které ve vybraném výrobku mají kontroly definovány.

Potvrzením výběru tlačítkem     Zkopíruj     se převezmou jednotlivé řádky měření do nové definice.

POZOR – jestliže karta definice kontrol již obsahuje jakýkoli záznam, nelze funkci hromadného kopírování použít!

6.1.1.2 Smazání definice kontrol

Jestliže potřebujete smazat jednotlivé řádky definice,  označte je (jeden nebo i několik,  popřípadě všechny) a klávesou

DELETE proveďte smazání.

Smazáním, byť všech řádků definice,  se požadavek na provedení kontrol nezruší! Přenese se až  do Výroby,  Kontrola

bude vyžadována, ale pracovník nebude mít informace o tom, co má měřit,  ani nebude mít  možnost  měření zapsat.  Je

potřeba odstranit i hlavičku Definice kontrol.

Označte proto celou kartu kliknutím na ukládací lištu vlevo a použijte klávesu DELETE.

Dojde ke smazání všech řádků, ale i hlavičky Definice kontrol.

Teprve takto je požadavek na provedení kontrol skutečně odstraněn. 



19Výroba

© 2022 MTJ Service, s.r.o.

6.1.2 Přehled definic kontrol

V menu VÝROBA -> KONTROLY -> PŘEHLED DEFINIC KONTROL  najdete  přehled  všech  položek  definovaných  v

rámci předpisů kontrol jednotlivých výrobků.

Prehled všech existujících definic kontrol.

Pro filtraci je možné pro filtraci použít i speciální výběrová kritéria.

Výrobek omezení výběru (interním) číslem výrobku. V rozbalovacím poli se nabízí pouze čísla výrobků,  u

kterých nějaké definice kontrol existuje. 

Příznak vedle pole umožnuje filtraci platných nebo neplatných výrobků.

Pozice: omezení výběru číslem pozice operace v technologickém postupu.

Kontrol.r.: umožní vyhledat položky s konkrétním kontrolovaným rozměrem.

Název měř.: umožní vyhledat položky se společným konkrétním názvem měřidla

Měřidlo: umožní vyhledat  položky s  konkrétním (interním) číslem měřidla.  V rozbalovacím poli se nabízí

pouze čísla měřidel, která se v nějaké definici kontrol vyskytují.  Toto pole využijete zejména při

hromadné  záměně  měřidla  v  technologických  postupech.  Je  to  jeden  z  povinných  filtrů  pro

úspěšné uskutečnění takové akce.

Příznak vedle pole umožnuje filtraci platných nebo neplatných měřidel.

Formulář obsahuje zvláštní záložku – Měřidlo  –  která  umožňuje  dvě  hromadné  akce  týkající  se  měřidel  použitých  v

technologických postupech.

   Zaměň   akce,  která  umožní  (například)  provést  hromadnou  záměnu  neplatného  nebo  výměnu  měřidla  za

nový typ.  Nejprve nafiltrujte přehled tak,  aby  obsahoval  položky  s  měřidlem,  které  chcete  vyměnit

(filtrační  pole  Měřidlo  musí  být  vyplněno  jednoznačným  označením  měřidla  –  vyberte  proto  vždy

konkrétní  číslo  ze  seznamu.).  Dále,  v  poli  Nové  měřidlo  vyberte  číslo  měřidla,  kterým  chcete
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původní  nahradit.  Následně,  použitím  tlačítka     Zaměň     dojde  k  záměně  měřidla  ve  všech

definicích kontrol a také ve všech předpisech pro výrobky již zadané do výroby, a to i včetně záměny

názvu měřidla podle nově vybraného.

   Doplň číslo   tuto  funkci  využijete  v situaci,  kdy  jste  dodatečně  vytvořili  ceníkové  karty  měřidel  a  v  definicích

kontrol  existuje  „pouze“  název měřidla.  Použitím  tlačítka  systém  se  ke  všem  Názvům  měřidel

pokusí najít ceníkovou kartu. Funkce pracuje bez ohledu na jakoukoli filtraci. Číslo měřidla se doplní

i ve všech předpisech pro výrobky již zadané do výroby.

Číslo měřidla se doplní pouze při naprosté shodě názvu měřidla. Pokud je podle názvu nalezeno více

karet měřidel, použije se náhodně první nalezená.

6.1.3 Záznam provedeného měření

Na Výrobním terminálu, Časové kartě,  nebo na kartě Výrobní operace se zpřístupní tlačítko   Kontroly    v případě,  že

pro vybranou operaci existuje definice kontrol.

Tlacítko pro zaznamenání merení na Výrobní terminálu.

UPOZORNĚNÍ NA KONTROLY PŘI NAČTENÍ VÝROBNÍ OPERACE

Na Výrobním terminálu a Časové kartě při načtení výrobní operace,  která  eviduje  požadavek  na  měření  –  kontroly  –

zobrazí se zaměstnanci upozornění.  Zobrazení zprávy nelze nijak  konfiguračně ovlivnit  a nijak  nesouvisí s  nastavenou

četností kontrol!  Zobrazuje  se  vždy,  aby  pracovník  zpozorněl  a  připravil  se  nato,  že  u  jeho  operací  jsou  očekávána

měření a vyplňování měřících protokolů.

Obsah upozornění je modifikován podle definice kontrol konkrétní operace, jeho podoba se může mírně lišit.

Upozornení na požadavek provedení merení.
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Potvrzením zprávy (tlačítkem "OK") pracovník zprávu bere na vědomí.

Zpráva se zobrazí:

V režimu START/STOP při každém načtení dosud pracovníkem nezahájené operace.

V režimu STOP při každém načtení operace.

Na časové kartě se zobrazí pro každou načítanou operaci, která eviduje požadavek na provedení Kontroly.

Na Výrobním terminálu a Časové kartě se použitím tlačítka vyvolá nová Karta měření …

Nová karta merení - neuložená

Když karta zůstane úplně prázdná, při jejím zavření nedojde k záznamu měření.

Pokud ovšem bude vyplněn Pracovník a Typ měření, je záznam považován za regulérně zahájený. Uloží se do přehledu

kontrol,  zaznamená  se  jméno  pracovníka  a  čas  kontroly  –  což  lze  následně  využít  k  ověření,  zda  kontroly  byly

pořizovány například v požadovaných intervalech (skutečně v průběhu výroby).  Současně  systém  vygeneruje  seznam

kontrolovaných rozměrů.

Nová karta merení - uložená (merení zahájeno)

Pracovník vyberte ze seznamu jméno zaměstnance, který kontrolu provádí.

Typ měření výběr ze tří možností --- Seřizovací kus,  Výrobní dávka,  Ověřovací kus --- označuje,  jaký  kus je právě

měřen. (oba tyto údaje jsou povinné, bez jejich vyplnění nelze Měření uložit)

Na řádcích jednotlivých definic  pak pracovník  vyplňuje pouze žlutě podbarvená pole.  Lze se po  nich  pohybovat  myší,

nebo postupně shora dolů použitím Tabulátoru nebo Enteru.

   0    očekává se  libovolné  číslo  kladné  desetinné  číslo  (používejte  desetinnou  čárku).  Hodnota  je  považována  za

vyhovující, pokud se nachází v definovaném intervalu (včetně krajních hodnot)

        očekává  se  text  (max.  255  zn.).  Hodnota  je  považována  za  vyhovující,  pokud  je  uveden  jakýkoli  textový
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řetězec.

  Ne  očekává se odpověď typu Ano nebo Ne.  Hodnotu  vyberte  v rozbalovacím  poli,  nebo  napište  „A“.  Hodnota  je

považována za vyhovující, pokud je zadaná hodnota „Ano“.

Sloupec  Kóta  č.  zobrazuje  pořadí  měřené  hodnoty  a  současně  slouží  jako  indikátor,  zda  naměřená  hodnota

VYHOVUJE.

Při vytvoření  nové  Karty  měření  (ve  výchozím  stavu)  jsou  všechny  řádky  považovány  za  „nevyhovující“  –  podbarvené

červeně.

Karta merení - vyplnená

Kóta   03   je podbarvená červeně, protože naměřená hodnota je mimo interval mezních hodnot. 

Zavřením karty se měření přidá do Seznamu kontrol, který je dostupný nad Kartou výrobní operace. 

Karta měření je po zavření znovu editovatelná pouze 30 minut  od  založení.  Později  už  musí  být  použito  tlačítko  pro

odemčení karty (nyní je použití tlačítka podmíněno právy minimálně V3).

Seznam uložených kontrol výrobní operace.

Červené podbarvení i zde indikuje, že při měření č. 1 byly zjištěny některé (byť i jedna jediná) hodnoty, které nevyhovují

předpisu. Ostatní měření jsou VYHOVUJÍCÍ.
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6.1.4 Přehled kontrol

V menu VÝROBA -> KONTROLY -> PŘEHLED KONTROL najdete přehled všech provedených kontrol u jednotlivých

výrobků.

Prehled uložených kontrol (merení)

Pro filtraci je možné pro filtraci použít i speciální výběrová kritéria.

Zakázka: omezení výběru číslem Zakázky.  V rozbalovacím poli se nabízí pouze čísla zakázek,  u kterých nějaká

vyplněná kontrola existuje.

Pozice: omezení výběru číslem pozice výrobku, případně výrobní operace v zakázce.

Výrobek: omezení výběru (interním) číslem výrobku. V rozbalovacím poli se nabízí pouze čísla výrobků,  u kterých

nějaké definice kontrol existuje.

Název vyr.: umožní vyhledat položky se společným konkrétním názvem výrobku.

Měření: umožní vyhledat měření podle jejich statusu.

Vyhovující všechny naměřené a zjištěné hodnoty vyhovují předpisu a požadovaným tolerancím. V

přehledu je číslo měření podbarveno zeleně.

Nevyhovující některá z  naměřených nebo zjištěných hodnoty nevyhovuje  předpisu  a  požadovaným

tolerancím. V přehledu je číslo měření podbarveno červeně.

… (s poznámkou) kontrola  má  status  nevyhovující,  ale  jednotlivé  vadné  hodnoty  byly  vyhodnoceny

(okomentovány, vysvětleny, navržena opatření atd.) a kontrolu lze tedy pouvažovat  za

„vyřešenou“.

Poklepáním na konkrétní řádek, nebo Číslo měření můžete otevřít detail konkrétního měření.

Poklepáním na Číslo pozice otevřete kartu výrobní operace a odtud pak seznam všech evidovaných měření,  která pak

můžete například naráz vytisknout.

6.1.5 Tisk protokolů kontrol

JEDNOTLIVĚ

Na Kartě měření, se prostřednictvím tlačítka     Tisk     zobrazí formou ukázky před tiskem protokol o měření.
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Protokol kontroly - záznamy a vyhodnocení merení

Vytiskne se protokol měření,  nad nímž byl tisk  vyvolán.  Lze tak  vytisknout  protokoly  jen  vybraných  měření.  Sestava

mimo  identifikace  výrobku,  zakázky,  objednávky  a  samozřejmě  kontrolovaných  a  naměřených  hodnot,  obsahuje

informaci o kolikáté měření z  kolika se jedná.  Typ kontroly  indikuje,  zda se jedná  o  seřizovací  kus  (první),  průběžný

kus z výrobní dávky, nebo kus ověřovací (poslední).

Jestliže k výrobku připojíte obrázek (připojený objek t  typu „3“),  který  má v poli Použití uveden text  Miniatura,  zobrazí

se protokolu na úrovni Názvu a Čísla výrobku (viz. obrázek výše).

HROMADNĚ

Na Seznamu kontrol,  se  prostřednictvím  tlačítka      Tisk      zobrazí  formou  ukázky  před  tiskem  protokol  o  všech

zaznamenaných měřeních.
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Každý protokol vždy začíná na samostatné stránce i kdyby pro zobrazení  všech  měřených  kót,  pro  jejich  množství,

byly  potřeba dvě nebo více stránek.  Sestava je stejná jako u jednotlivých tisků,  takto však lze vytisknout  naráz  nebo

uložit a odeslat všechny kontroly jako jediný soubor.

7 Ekonomika
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7.1 Majetek

Smazání karty majetku.

Kartu majetku lze smazat za splnění těchto podmínek:

karta  nemá  vůbec  plán  odpisů  ani  záznam  o  technickém  zhodnocení  (typicky  -  chybně  vytvořená  nová  karta

majetku)

karta je "vyřazená" (vyplněné datum a zapnutý příznak vyřazení), přičemž datum vyřazení je minimálně v předchozím

účetním období

  Pokud je datum vyřazení majetku v aktuálním účetním období, kartu nelze smazat!

Událost smazání karty majetku se zapisuje do Žurnálu změn.

Jestliže karta splňuje podmínky pro smazání,  je uživatel nejdříve vždy dotázán ...  "Požadujete výmaz  karty  majetku,

včetně historie plánu odpisů a technického zhodnocení?" (Ne / Ano).

Výchozí odpovědí na tento dotaz je "NE". Uživatel si tak může smazání karty, pokud k akci došlo omylem, rozmyslet.

Automatické smazání karty majetku.

Účetní uzávěrka (prvotní i opakovaná) nepřebírá do nové účetní databáze karty investičního ani drobného majetku,  které

mají datum vyřazení před datem zahájení nového účetního období.

Pokud  došlo  k  vyřazení  karty  majetku  "až"  před  opakovanou  uzávěrkou,  jsou  takové  karty  v  nové  účetní  databázi

smazány (předchozí uzávěrka je ještě neviděla jako vyřazené, proto byly přeneseny).



27Ekonomika

© 2022 MTJ Service, s.r.o.

7.2 Vazby záloh

Více konečných faktur na různé odběratele.

V situaci, kdy Zálohová faktura a platba jsou vedené na jednu firmu (DANTE ...), ale konečná faktura je vedená na firmu

jinou  (prakticky  i  na  několik  konečných  faktur  a  několik  různých  firem).  Po  běžném  zaúčtování  takové  vazby  se

nespárovalo Saldo, protože si neodpovídají firmy.

Systém  při  zpracování  takového  případu  hlídá  a  zapisuje  firmu  k  dokladu  k  zaúčtování  skutečně  podle  firem  na

jednotlivých stranách vazby.

Príklad zaúctování vazeb jedné zálohy vyúctované ve trech konecných fakturách, pricemž každá z nich je vystavena na jiného odberatele.

V modulu Ekonomika vzniká pro každou vazbu jeden  samostatný  účetní  doklad,  který  má  dva  řádky,  kde  na  řádku

odpovídajícím zdrojové faktuře byla uvedena firma z  této faktury  a na řádku odpovídajícím cílové  faktuře  byla  uvedena

firma z cílové faktury.

8 Přijaté faktury

Enter topic text here.
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8.1 Vazba na příjemky

Při  párování  Přijaté  faktury  s  Příjemkami  pomocí  vytvořených  vztahů  (drápů),  dochází  při  zavření  formuláře  s

vytvořenými vztahy k zobrazení dotazu:

"Zjistil jsem rozdíl ceny / Nebyl zjištěn rozdíl cen ..... mezi související příjemkou a fakturami! ..."

Dotaz  se zobrazoval tolikrát,  kolik  bylo vytvořeno vztahů,  bez ohledu na  to,  zda  se  vztahy  vázaly  k  jedné  nebo  více

příjemkám. Pokud bylo vytvořeno 20 vztahů, ale celkově pouze třeba ke 2 příjemkám, zobrazil se dotaz 20x!

Nyní  je  dotazu  předřazeno  ještě  rozhodovací  okno,  které  ale  umožní  následnou  interakci  uživatele  se  systémem

omezit.

Po příjemkách - řeší následně každou Příjemku zvlášť a jednou (i pokud by na stejnou příjemku mířilo více vztahů -

při položkovém párování) 

V tomto dotazu je možné ještě rozdělení nákladů do konkrétní příjemky odmítnout.

Rozděl vše - provede bez dalších dotazů rozdělení nákladů do všech napárovaných příjemek

Nerozdělovat - k  žádnému rozdělení nákladů do příjemek nedojde (například když čekáte ještě další fakturu,  třeba

za dopravu) 
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