NEWSLETTER systému PRACANT – červen 2012
Na červen 2012 jsme pro Vás přichystali verzi 4.1:
- možnost přejmenovat sloupce v zakázkách
- sklady:
- skladové uzávěrky
- režim -sklad
- nové módy dotekového terminálu
- plánování předpokládaných počtů kusu na operace přes pevný terminál
- rozšíření propojení se systémem MONEY s4
- propojení se softwarem DAEX

Možnost přejmenovat sloupce v zakázkách
V agendě zakázky máte možnost nově všechny sloupce přejmenovat. Děje se tak přes soubor sloupce.xml, který je ve
složce PRACANT. Tento soubor otevřete v poznámkovém bloku, zapněte vyhledávání v textu (ctrl+f) a zadejte název
sloupce, který chcete přejmenovat. Po vyhledání do položky <actualname> napište název, pod kterým chcete sloupec
zobrazovat.

Sklady
Sklady byly uzpůsobeny k vyskladňování za váženou cenu. Ve všech přehledech vidíte u pohybu aktuální váženou cenu
v momentu pohybu, poslední nákupní cenu k momentu pohybu a cenu pohybu ve vážené ceně.
Další novou funkcí jsou skladové uzávěrky. Přes sklad materiálu – sklady materiálu v kontextovém menu naleznete volbu
uzavřít sklad ke dni. Veškerý stav skladu k vybranému dni bude vyskladněn a zarchivován v načtených datech skladu.
Zároveň je možné na počítači aktivovat režim „skladová výdejna“, která na počítači umožní provádět výdeje bez nutnosti
zásahu do programu.

Nové módy dotekového terminálu
Po zvolení zakázky se v menu operace objeví pouze plánované operace na zvolené zakázce. Zároveň je možné
kontrolovat počet pracujících na konkrétních operacích. Pokud chcete, aby práci nemohlo dělat více než potřebný počet
lidí, je tento modul pro Vás řešením.
Další nový mód řeší mezikrok mezi výběrem zakázky a výběrem operace – zobrazí se skupiny operací, po výběru skupiny
se zobrazí operace v ní zařazené ze záložky úkony. Praktické využití je možné nalézt, máte-li skupiny operací
pojmenovány dle výrobků (sériové výroby) = po zvolení zakázky vidíte výrobky, které zakázka vytváří.

Operace PALETA
Zrealizovali jsme úpravu sběrné služby PRACANT, která umožňuje po sejmutí speciální operace PALETA přes pevný
terminál zapsat do položky zakázky – úkony – plánovaný počet KS k zadané operaci.
Zaměstnanec tak přes terminál může dát zprávu dalším zaměstnancům, kolik mají vyrobit KS na dalších operacích.
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Rozšíření propojení se systémem MONEY s4
Dopracovali jsme komplexní propojení se softwarem Money S4.
Nově umíme importovat:
-

Položky přijatých faktur v MONEY -> subdodávka konkrétní zakázky v PRACANT
Položky pokladního deníku v MONEY -> subdodávka konkrétní zakázky v PRACANT

Propojení se softwarem DAEX
Máte-li program DAEX, pak jsme schopni Vám v záložce „Příprava výroby“ přidat tlačítko „EXPORT PRACANT“, které
vytvoří zakázku, do ní vloží předpokládané materiály a naplánuje předpokládané operace do záložky úkony.

Export dat z programu PRACANT
V kontextovém menu zakázek se objevili nové volby:
a) Exportovat úkony do XLS – vyexportuje obsah záložky úkony pro všechny vybrané zakázky
b) Exportovat předpokládaný materiál do XLS – vyexportuje obsah záložky předpokládaný materiál pro vybrané
zakázky
V úkonech přibyla možnost exportu práce za vybrané rozmezí – vyexportuje do EXCELU data za vybrané rozmezí.
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