NEWSLETTER systému PRACANT – březen 2011
Na březen 2011 jsme pro Vás připravili novou verzi plnou zajímavých novinek.

Verze systému 3.9.5 obsahuje tyto důležité novinky:
- zjednodušení práce s přiloženými dokumenty
- aplikace PLÁNOVÁNÍ v 1.0 součástí updatu
- možnost připojení kamery k terminálu – foto u zaznamenání nastavených operací
- nové výkazy – denní výkaz produktivity, rozpracovaná výroba
- plná kompatibilita s WINDOWS7
- možnost evidence víceúrovňových skladů
- aplikace pro zapisování automatických přestávek
- výdejna nářadí v dotekovém terminálu
- online videomanuály na www

Zjednodušení práce s přiloženými dokumenty
Pouhým přetažením dokumentu z průzkumníka WINDOWS je možné přiřadit dokument či složku zakázce. Tato funkce usnadňuje
práci s dokumenty až o 50%. Přes kontextové menu zakázky je pak možné listovat přiřazenými soubory, což umožňuje okamžité
spuštění dokumentu. Tato funkcionalita je rozšířena i v sekci zakázky/dokumenty. Funguje to i hromadně – vyberete 5 souborů,
přetáhnete na zakázku. V tomto případě je pak nutné doplnit k souborům názvy přes vyvolaný dialog.

Agerit s.r.o., Stará Pošta 750, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 230 528, fax: 547 230 601www.agerit.cz, e-mail:info@agerit.cz
zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42430, č.ú.: 179148629/0300 ČSOB

Aplikace PLÁNOVÁNÍ v 1.0
Na základě požadavků od zákazníků, které jsme sesbírali vydáním beta verze v říjnu 2010, jsme zrealizovali aplikaci PLÁNOVÁNÍ 1.0.
Razantně jsme rozšířili funkcionalitu. Aplikace plánování je součástí aktualizace 3.9.5. Na ploše se vytvoří zástupce „Plánování 1.0“.
Oficiální vlastností se stává možnost přetahování zakázek a úkonu mezi aplikací PRACANT a PLÁNOVÁNÍ. V praxi to znamená, že
v PRACANTovi vytvoříte zakázku, pak stejně jako dokument ji chytnete, přetáhnete na libovolnou plánovací jednotku v aplikaci
PLÁNOVÁNÍ, čímž vytvoříte plán na zvolené jednotce. Předpokládaný čas je možný definovat až v aplikaci plánování, kdy po
přetáhnutí zakázky čí úkony ze záložky úkony vyvoláte dialog pro zaplánování. Takto jednoduše můžete během několika minut
zaplánovat výrobu na potřebné období.
Nejlepší efekt visual managementu však dosáhnete až případným použítím 2 monitorů.

-

Je možné volit mezi těmito pohledy na kalendář:
o
o

o

o
-

Plán – zde se zobrazují naplánované záznamy o zakázkách a operacích
Plnění plánu – zde se záznamy z plánu obarvují dle skutečně odpracovaných časů – míra plnění plánu je
prezentována zelenou barvou, kdy odstín zelené odpovídá poměru odpracovaných časů s plány. Červená značí
překročení plánu
Kolizní kalendář – upozorňuje na možné kolize, konkrétně:
 Je li překročen naplánovaný čas jednotky
 Není li zaplánovaná celá zakázka
 Je-li hodnota zbývá odpracovat menší než „zaplánovaný čas v budoucnu“
Odpracované časy – zde je možné zobrazit na plánovacích jednotkách pouze odpracované záznamy

Přidána tisková sestava „Plán výroby“
Podpora plánování operací, zakázek, libovolných úkonů atd – více informací v manuálu
Možnost určování vytíženosti vybraného plánu na jednotku

Další informace a návody naleznete na adrese:
http://www.evidencnisystem.cz/MANUAL/nastaveni_planovaciho_kalendare_5.htm
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Možnost připojení kamery k terminálu APT1200
Pokud máte podezdření, že Vám lidé fixlují evidenci práce a například „někdo kliká příchod někomu jinému“, je možné k terminálu
umístit libovolnou IP kameru a v pracantovi nastavit, aby se při sejmutí operace „Příchod“ zaznamenávala fotka k tomuto záznamu.
Přes zaměstnanci – načtená data – v kontextové volbě nově přibyla volba „Zobraz fotky“ – což zobrazí fotku, a „Zobraz galerii“ –
která funguje hromadně a je možné zobrazit až 30 fotek (za jeden měsíc).

Nové výkazy
Do sekce Výkazy – tisk výkazů jsme přidaly tyto 2 tiskové sestavy:
1) Denní výkaz produktivity – má kontrolní funkce a zobrazuje práci za zvolané období – tento výkaz jednoduše odpovídá na
otázku „Co se dělo včera a jak se tyto věci stíhájí oproti plánovaným časům?“. Výkaz zobrazuje k záznamům jejich
předpokládané časy, předpokládané počty kusů, vyrobené kusy, efektivitu atp. Tiskne jakoby 3 sekce:

a. ZAKÁZKY – na jaké zakázky se šáhlo ve zvoleném období + operace, které se dělali a jejich předpokládané a
odpracované časy
b. OPERACE – zobrazí operace a pod nimi zakázky, na kterých se dělali – včetně doby, počtu vyrobených kusů atd.
Opačný pohled od bodu a)
c. Zaměstnanci – kontrolní výkaz práce zaměstnance – zobrazí, co dělal včetně rozmezí, kdy to dělal

2) Rozpracovaná výroba – účetní výkaz – zobrazuje práci za vybrané rozmezí (například minulý měsíc) a vydaný materiál na
zakázku za vybrané období.
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Plná kompatibilita s WINDOWS7
Od verze 3.9.5 není nutné aplikaci pracanta spouště v režimu kompatibility.

Evidence víceúrovňových skladů
Sklady byly rozšířeny o možnost evidence více skladů. Pro převod mezi jednotlivými sklady je nutné použít doklad „Převodka“, který
je zastoupen novým polem ve formuláři „Výdej materiálu“, kde zvolíte o jaký pohyb se jedná.

Inteligentní aplikace pro zapisování automatických přestávek
Máte-li ve firmě zavedeny pravidelné přestávky a nelpíte na evidenci začátku a konce přestávky od zaměstnanců přes pevný
terminál, máme pro Vás řešení. Vytvořili jsme inteligentní aplikaci, která se přizpůsobí Vašim potřebám. V případě zájmu se nechte
informovat.
Zároveň jsme rozšířili nastavení směny o volbu rozmezí přestávky, které je možné poté tisknout v tiskové sestavě „Docházka“. Plní to
požadavek kontrol od úřadů na zobrazení času přestávky zaměstnance v rámci směn ve výkazu docházky.

Online videomanuály na www
Na adrese http://www.evidencnisystem.cz/dochazkove-systemy/podpora-53 neleznete videomanuály k systému PRACANT.

Výdejna nářadí v dotekovém terminálu pro sběr práce zaměstnanců
Do dotekového terminálu pro sběr dat zaměstnanců přibyla výdejna nářadí. Přes nové tlačítko „MENU“ je možné přijímat a vydávat
nářadí. Nechte se informovat v případě zájmu o použítí.
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Biometrické systémy
Od letošního roku jsme začali spolupracovat se společností BIOMETRIE.CZ
který nabízí biometrické terminály.

Orientační cena terminálu včetně instalace 17tis bez DPH.
Máte-li zájem o provoz biometrické autorizace zaměstnanců při příchodu
do práce, neváhejte nás kontaktovat.

Letos ještě připravujeme:
-

-

-

Aplikace plánování 1.5
o Rozšíření o další pohledy na kalendář (i další kolizní situace)
o Gantovy diagramy
o Nové tiskové sestavy
Funkce pro sériové
výroby
Aplikace na mobilní
telefony + dotekové
terminály s OS android:
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Speciální nabídka pro naše zákazníky:

1) Prodloužení akce na server Primergy TX100s2 XEON 3430 (4 jádra/2.4GHz) 4GB RAM,2x500GB
DVDRW LAN
-

zrcadlené disky s ochranou proti ztrátě dat
server dimenzovaný pro 24hodinový provoz
výkonný 4jádrový procesor s dostatkem výkonu
doživotní záruka na server a 3 roky záruka v místě instalace s reakcí 24 hodin

+ licence Windows SERVER 2008 R2 Foundation pro 15 uživatelů v ceně
+ instalace a konfigurace serveru včetně nastavení účtů a zabezpečení
+ migrace systému PRACANT

26.990 Kč bez DPH

+

Pro detailní informace o SERVERU, obsahu instalace a dodávky kontaktuje technického ředitele naší společnosti a specialistu na
Microsoft řešení:
Alexander BIČAN
+420 732 132 461
+420 547 230 532
bican@agerit.cz
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2) Výkonná tiskárna s tonerem na 8.000 strana !

Konica Monlta bizhub 20P
Původní cena 5.800 Kč, akce 4.400 Kč bez DPH
(20 ks máme skladem)

•
•
•
•
•

Černobílý tisk
30 stran/min
duplex = oboustranný tisk
síť = dostupná kdykoli z jakéhokoli počítače
v ceně PLNÝ toner na 8000 stran (obdobné tiskárny v této ceně mají startovní toner 2000 stran) = cena stránky včetně
tiskárny 0,55 Kč/ stránku
Nejlevnější tiskárna CANON v této kategorii (síť, duplex, 30stran/min) vychází s cenou 3.990 Kč při 2000 stránkách na 2 Kč
/stránku

•

Další toner na 8.000 stran stojí 1.990 Kč ! = 0,24 Kč /stránku (toner Canon na 2100 stránek stojí 1.415 Kč = 0,67 Kč /
stránku)
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3) Bezdrátová webkamera k terminálu nebo jen tak na dílnu

za 1.890 Kč
Bezdrátová / drátová IP kamera s podporu systému PRACANT (lze snadno připevnit u terminálu (stačí napájení 220V) a nastavit
bezdrátovou část. Systém PRACANT si poté umí z kamery snímat obrázky v okamžiku sejmutí kódu zaměstnance.
Možnost On-line sledování dění ve firmě, nebo připojit k systému PRACANT a evidovat „stav“ zaměstnanců při příchodu na
pracoviště…
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