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B2A MISTR
Aplikace se zaměřuje na práci mistra ve výrobě. Přináší přehled 
o aktuálním stavu výroby, možnost jednoduchého rozdělování 
práce bez nutnosti osobní konzultace i technologickou podporu 
pro pracovníky. Vzájemně propojuje lidi a činnosti s ERP 
a napomáhá zefektivnit celkové workflow postupů ve výrobě. 

Ovládání je intuitivní. K přihlášení stačí aktivní uživatelský účet 
a přihlašovací údaje/čárový kód, anebo identifikátor Beacon Card 
(Bluetooth 4.0 vysílač).

E: info@b2a.cz 
T: +420 601 340 956  
 
www.b2a.czK
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Fronta práce 
nabízí přehled všech úkolů, které čekají konkrétní 
středisko, pracoviště nebo výrobního pracovníka.

Přehled výroby 
poskytuje pohled na aktuální rozpracovanost 
výroby a podává informace o prostojích jednotlivých 
pracovníků.

Seznam výrobních operací 
nabízí přehled všech předepsaných operací výrobního 
příkazu.

Seznam vstupního materiálu, nářadí 
a sériových čísel
je k dispozici vždy v odpovídající záložce detailu 
výrobní operace.

Časová osa 
poskytuje náhled do celkového životního cyklu 
výrobního příkazu a stavu jednotlivých dílčích kroků 
výroby. Zobrazuje např. informace o započetí práce 
nebo odpisu výrobních operací.

Odpis výrobních operací 
umožňuje mistrovi odepsat práci za 1–N výrobních 
pracovníků na 1–M výrobních operacích. Data jsou 
odeslána v reálném čase do ERP.

Přiřazení pracovníka k činnosti
výrazně eliminuje a zrychluje komunikaci mezi 
mistrem a pracovníkem výroby. Práce, kterou 
mistr rozdělí ve své aplikaci, se bez nutnosti osobní 
konzultace ihned projeví v aplikaci B2A Pracoviště.

Historie výroby
umožňuje prohlídnout si všechny informace, které 
pracovníci evidovali při práci na daném vyráběném 
dílci v rámci jiných výrobních příkazů.

Započetí prostoje a ukončení prostoje
umožňuje evidovat prostojový čas mistra.

Zobrazení předepsané výrobní 
dokumentace 
u každého výrobního příkazu tak, jak se běžně ve 
výrobě nachází v tištěné podobě. 

Časová osa výrobní operace
je obdobou časové osy výrobního příkazu pouze s tím 
rozdílem, že zobrazuje události, které se vážou pouze 
k dané operaci.

Konto pracovníka
umožňuje pracovníkovi nahlížet na svůj odpracovaný 
čas a výdělek. 

Přehled hlášení vadných kusů
je rozdělen na vadné kusy k řešení a vyřešené. Detailní 
informace se zobrazí po otevření vybraného záznamu, 
včetně případných pořízených fotografií.

Rozsah všech zobrazovaných a zapisovaných informací u všech funkcí je předmětem customizace aplikace 
pro konkrétní implementaci řešení.


