Změny programu FAALCO.
Vysvětlivky:
zásadní změna vlastností programu
drobná úprava
opravy chyby

6.2.2016
doplněn nový tablet s 10 opravovanými stroji (volá se s parametrem „2“)
8.7.2015
upraveno zobrazení na tabletu aby na širokoúhlých neutíkal dole poslední řádek
do tabletu doplněn i typ stroje
23.1.2015
opravena chyba při zobrazení poruch když žádné nebyly
15.12.2014
zakázáno ovládací menu v tabletu i pro oprávnění 1
7.10.2014
v konstantách (nastavuje se ve STROJEW) se dá zatrhnout, aby se ve FAALCO při nové
poruše nevyplňovalo kdo by to měl opravit
taktéž se dá zatrhnout, že u rozpisu práce opravářů mohou pracovníci měnit jednotlivé
záznamy (jinak jen oprávnění 1)
23.9.2014
použití vyplnění způsobu opravy z číselníku možno i z karty opravy
doplněn i popis poruchy včetně číselníku
pokud nebude zatrženo, že se jedná o prostoj, tak se tento nespočítá
21.4.2014
nutnost opravy do přehledu poruch i do tabletu
10.3.2014
doplnění viditelnosti a nutnosti pro ukončení opravy
12.2.2014
doplnění nutnosti provedení opravy
nastavení viditelnosti a nutnosti vyplnění položek pro novou poruch
8.2.2014
pokud je prázdná tabulka LINKY tak se vyplnění příslušné položky nevyžaduje
funguje nastavení konstant zakazující druhou opravu na stejném stroji
7.10.2012
doplněno odesílání mailů nebo SMS o zahájených a ukončených poruchách na adresy v

konstantách
4.10.2012
v modulu schvalování opravena chyba na tlačítku schvalování
11.9.2012
v modulu schvalování nebyla vazba do externího adresáře
25.6.2012
při zápisu opravy se doplní jméno zapisovatele pro identifikaci místa zápisu
při zadávání nové poruchy předvýběr střediska a/nebo pracoviště kde se stroj nachází
možnost nastavení pro skrytí linky
27.2.2012
doplňování čísla lístku pokud náhodou není doplněno (při přebírání práce opravářem)
2.2.2012
srovnání délky řetězců při tvorbě směn za linky
ošetření když čas práce OD je větší než DO (srovnání, neposunutí datumu)
24.11.2011
doplnění kontrol automaticky při ukládání dokončené práce
15.11.2011
úprava schvalování že se kontrolují hodiny vždy jakož i vyplnění položek zúčastněných
pracovníků
ochrana proti práci v jeden den zpětně – posune se datum
zablokován přepis data i IČ
když se oprava ukončí tak se v ten stejný čas automaticky odhlásí i ti nepřihlášení pracovníci
nelze ukončit přerušené opravy (například z důvodu čekání na ND)
22.9.2011
při zadávání nové poruchy zablokován ruční zápis do položky „linka“
20.8.2011
při převzetí opravy kontrola jestli ten člověk už někde není přihlášený
28.6.2011
pro číselník směnnosti lepší design
28.6.2011
doplněn číselník směnnosti pro jednotlivé linky
výpočet prostojů podle směnnosti linky
27.5.2011
při ukončení poruchy dopočet hodin podle součtu času pracovníků, mzdových nákladů a

materiálových nákladů
tlačítko na dopočet hodin a nákladů i do schvalování
blokace druhého přihlášení pracovníka
28.2.2011
do tabletu doplněna linka a všichni pracovníci a fotka prvého
při odhlašování se smaže jméno toho přihlášeného
přerušit opravu smí jen oprávnění 1
ND se dají třídit i podle názvu
oprávnění 1 může při schvalování přepsat časy
29.1.2011
pro přihlašování pracovníků se bere skutečný čas i datum
nelze upravovat časy pro oprávnění >1
podbarveno zapnutí nebo vypnutí obnovy formuláře
změny provedené údržbářem přehlášeným v režimu „Výroba“ se zapíší pod jeho jménem
14.1.2011
v TABLETU se čekající opravy ukazují šedivě podbarvené
doplněn grid i obrazovka pro schvalování
do schvalování i další záložka se seznamem použitých ND pro vybranou opravu
14.1.2011
doplněno přerušení opravy při čekání na ND nebo externí firmu – v kartě opravy se na to
poklepe a takováto čekající oprava se v přehledu zobrazí šedivě a kurzívou
informace o čekání doplněny i do karty manažérského režimu
oprava skoku na prvý záznam při obnovení hlášených poruch
oprava vazby na externí firmy (výběr do karty opravy z VENDA)
upraveno přepínání dvou skladů při odběru náhradních dílů
změna nadpisů sloupců v přehledu oprav („provedl“ na „opravuje“)
opravena nápověda u polí pro prostoje
prostoj výroby povolen jen pro manažérský režim
7.1.2011
pro přihlášení v režimu „Výroba“ nejsou povolené v přehledu poruch filtry
nelze mazat ND pro jinou než aktuální opravu (neplatí pro administrátora)
při ručním zadání nové poruchy se kontroluje jestli stroj existuje
při zadávání použitých ND lze klepnutím na hlavičku sloupce vybrat zda se bude hledat podle
inventárního čísla nebo podle objednacího čísla; hlavička se výrazně podbarví
při zadání ND se jako odebírající vyplní přihlášený pracovník (mimo oprávnění 1 a 2)
v seznamu vhodných ND se zobrazí i minimální povolená skladová zásoba

