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B2A MONTÁŽE
Mobilní aplikace pro zařízení Apple iPad zajišťuje pracovníkům
montáží přehled nad všemi důležitými dokumenty a informacemi
nezbytnými pro výkon jejich práce. Na jednom místě najdou aktuální
pracovní plán, budoucí zakázky, informace pro realizaci jednotlivých
montáží, výkaz odvedené práce i evidenci nedostatků. Zakázku můžou
doplnit o fotodokumentaci a předávací protokol jednoduše vygenerovat.
Informace pořízené montážním pracovníkem se dostanou do
informačního systému bez zbytečného prodlení a bez nutnosti dalšího
zásahu jsou také okamžitě spárovány s příslušnou montážní zakázkou.

FUNKCIONALITY
Přihlášení/odhlášení pracovníka

Aplikaci můžou užívat pouze přihlášení uživatelé (verifikace
pomocí osobního čísla a PIN kódu). Odhlášení z aplikace
zahájenou práci nijak neovlivní.

Plán montáží

Montážní zakázky se v aplikaci zobrazují v chronologickém
pořadí včetně názvu, plánovaného termínu zahájení
a dokončení, rozpracovanosti a lokality. Více detailů se
zobrazí po rozkliknutí.

Vyhledání montážní zakázky

V aplikaci je k dispozici možnost manuálního vyhledání
montážní zakázky pomocí jejího identifikátoru (čísla/kódu).
Pro urychlení vyhledávání lze využít skener čárových a QR
kódů.

Detail montážní zakázky

Souhrn všech dostupných informací o zakázce a zároveň
místo pro zadání zahájení a ukončení práce, pořízení
fotografií nebo vygenerování různých protokolů.

Operace/pracovní postup

Samostatná záložka zobrazující pracovní postup montáže
formou jednotlivých operací včetně časové dotace a dalších
relevantních údajů.

Materiály

Záložka se seznamem vstupního materiálu a polotovarů
včetně jejich plánovaného a vydaného množství. Data
vychází z existujících záznamů v ERP.

Fotografie

Galerie se všemi fotografiemi pořízenými k zobrazené
montážní zakázce včetně komentáře a data pořízení.

Časová osa

Časová osa poskytuje náhled do celého životního cyklu
montážní zakázky. Typicky zobrazuje informace o započetí
práce i odpisu operací a slouží pracovníkovi k ujištění, že
veškeré zadané informace byly zapsány do ERP.

Dokumentace

Ke každé montážní zakázce je pracovníkovi k dispozici
dokumentace pro provedení montáže a případně také
výrobní dokumentace použitých polotovarů. Dokumentace je
přehledně rozčleněna mezi výrobní a montážní dokumentaci.
Předpokladem je existence vazby mezi montážní zakázkou
a potřebnými dokumenty na úrovni ERP.

Pořízení fotodokumentace

Kdykoliv v průběhu montáže je v detailu zakázky k dispozici
tlačítko pro přidání fotografie – a to buď pomocí zabudované
kamery zařízení, anebo připojením již existující fotografie
z galerie. Ke každé fotografii je možné doplnit také
komentář.

Generování protokolů

Přímo z detailu montážní zakázky je možné pohodlně
vygenerovat různé typy protokolů, jejichž vyplněním
provede pracovníka aplikace. Krok za krokem až po opatření
protokolu podpisem obou zúčastněných stran. Ten se vyplní
přímo na obrazovce iPadu a do protokolu se přenese formou
obrázku.
Protokoly lze vygenerovat v různých jazykových verzích ve
formátu PDF.

KONTAKT

Veškeré funkce jsou předmětem customizace aplikace pro konkrétní implementaci řešení.
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