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B2A KONTROLOR
Aplikace slouží k dokumentaci záznamů o provedených 
kontrolách, včetně pořízení fotografií a evidence neshod.  

Pro efektivní využití je vhodné, aby operace kontroly kvality byly 
součástí technologického postupu a existovaly k nim operace 
na výrobním příkazu, pro které je možné provést zahájení a odpis 
práce. V opačném případě řešíme způsob evidence individuálně 
podle konkrétních potřeb našich zákazníků.

E: info@b2a.cz 
T: +420 601 340 956  
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Základní funkce jsou totožné 
s aplikací B2A Pracoviště: 

• Přihlášení pracovníka
• Načtení výrobního příkazu 

z čárového kódu
• Informace o výrobním příkazu
• Seznam výrobních operací 

výrobního příkazu
• Seznam materiálu předepsaného 

pro výrobní příkaz
• Seznam nářadí předepsaného pro 

výrobní příkaz
• Seznam sériových čísel 

předepsaných pro výrobní příkaz
• Časová osa výrobního příkazu
• Započetí prostoje
• Ukončení prostoje
• Zobrazení výrobní dokumentace 

předepsané pro výrobní příkaz
• Informace o výrobní operaci
• Seznam materiálu předepsaného 

pro výrobní operaci
• Seznam nářadí předepsaného pro 

výrobní operaci
• Časová osa výrobní operace
• Konto pracovníka

Aplikace B2A Kontrolor navíc disponuje 
těmito funkcemi:

 
Přehled 
provedených kontrol
 
Záznamy o provedených kontrolách 
jsou v aplikaci pro kontrolora k dispozici 
v sekci Provedené kontroly. U každé 
provedené kontroly je možnost 
rozkliknutí detailu s doplňujícími 
informacemi a fotografiemi.

Evidence kontroly kvality
 
Evidenci kontroly kvality započne 
kontrolor stisknutím příslušného 
tlačítka v detailu výrobního příkazu. 
Při evidenci zadává následující údaje:
• počet kontrolovaných kusů
• počet neshodných kusů
U shodných kusů může vyplnit popis 
a připojit fotografie (z galerie nebo 
přímo vyfocením v aplikaci).
K neshodným kusům může vytvořit 
hned několik typů zápisů - a to až na 
úroveň jednotlivých kusů. Každý zápis 
k neshodným kusům standardně 
obnáší vyplnění následujících 
informací: typ neshodného kusu
• interně opravitelný
• opravitelný
• neopravitelný
• počet kusů
• odpovědný pracovník
• typ neshody
• sériová čísla
• popis
• fotografie (z galerie nebo přímo 

vyfocením v aplikaci) 

Pořízená data jsou zapsána do ERP. 

Hlášení vadného kusu

V případě, že zákazník využívá jak 
aplikaci B2A Pracoviště, tak aplikaci 
B2A Kontrolor, má k dispozici 
funkci hlášení vadného kusu. Tato 
funkce slouží výrobním pracovníkům 
v aplikaci B2A Pracoviště 
k nahlašování neshod a kontrolorům 
k evidenci jejich řešení.

Jakmile je provedeno hlášení 
z aplikace B2A Pracoviště, dojde 
k odeslání notifikace do aplikace 
B2A Kontrolor. Z této aplikace pak 
kontrolor může zaznamenat řešení 
hlášení vadného kusu. Pokud se 
nejedná o neshodu, označí hlášení 
vadného kusu jako „oprava na 
místě“ nebo „v pořádku“. Pokud 
se skutečně jedná o neshodu, má 
možnost převést hlášení vadného 
kusu na evidenci neshody.  

Přehled hlášení 
vadných kusů
 
Kontrolor má pod příslušnou 
položkou menu k dispozici seznam 
hlášení vadného kusu, který je 
rozdělený do dvou sekcí s detailním 
popisem – „k řešení“ a „vyřešené“. 
K hlášením v sekci „k řešení“ má 
možnost pořídit záznam o řešení 
vadného kusu. 

Notifikace
 
Pro každé hlášení vadného kusu 
je v rámci odeslání notifikace 
z aplikace B2A Pracoviště do 
aplikace pro kontrolora vytvořeno 
upozornění. Seznam upozornění 
je k dispozici v sekci „upozornění“ 
dostupné z hlavního menu aplikace.

FUNKCIONALITA 


