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

23.9.2014
při ukončení poruchy možnost výběru způsobu opravy z číselníku

17.8.2014
možnost nastavit nutnost vyplnění pro položku „Příčina poruchy“

13.7.2014
při převzetí opravy je možnost o tomto aktu napsat někomu mail; lze nastavit i nutnost a výběr z číselníku

5.5.2014
v gridech poruch u nové poruchy se píše jen „Popis:“ a ten se při zobrazení filtruje

10.4.2014
v přehledu prevence poklepání na inventární číslo zobrazí jen stroje s tímto číslem, a nové poklepání zobrazí
opět všechny stroje
klepnutí pravou myší na inventární číslo ukáže detail opravy

15.3.2014
oprava pro tisky

13.2.2014
při hlášení poruchy se dá nastavit i nutnost opravy

8.2.2014
výběr osoby hlásící poruchu z extra číselníku hlásičů

3.2.2014
možnost poznámky k plánované prevenci (na heslo schvalovatele)
grafické úpravy plánované prevence
možnost tisku opravenky

20.1.2014
doplnění zobrazení plánované prevence s možností to schvalovat, měnit termín provedení a zapisovat ukončení

29.11.2013
tlačítko na zobrazení dokumentace ke stroji (na který se posledně kleplo)

25.11.2013
rozšířen sloupec popisu poruchy

24.9.2013
opraveno hlášení duplicitních oprav (podle nastavení v KONST)

13.6.2013
pokud je pro STROJE podmínka FAILURES_1, tak když je stroj v tomto seznamu a je ohlášena na něj porucha,
tak to pořád píská, dokud si tuto poruchu někdo nepřevezme (BUZZER.WAV)

11.6.2013
pro zadávání poruchy možnost výběru zadávající osoby z extra seznamu (nový číselník ve STROJEW)
opraveno zobrazení osoby hlásící poruchu
v historii oprav lze vyhledávat a třídit nebo filtrovat tento seznam
dá se nahlásit opakovaná porucha stejná jako v historii minulých poruch (tlačítko)
text zprávy odesílané při ukončení opravy byl rozšířen o popis této opravy a zjištěnou příčinu poruchy

16.5.2013
při ukončení opravy lze zapsat kolik a kterých dílů bylo pro zadané pracoviště zničeno během testů (výběr
z číselníku dílů a příčin poruch)

21.1.2013
při ukončení opravy je možné tuto označit jako plánovanou údržbu (prevence)

24.10.2012
pro zápis použitých náhradních dílů se použije stejný nastavitelný formulář s možnostmi třídění a hledání jako
ve STROJEW

21.10.2012
při ukončení opravy se volitelně podle nastavení v konstantách přepíše datum provedení této opravy v kartě
podle skutečného data ukončení opravy

6.10.2012
o vzniku poruchy lze odeslat zprávu i dalšímu člověku (třeba jako SMS)
dá se nastavit v konstantách adresa kam se odesílá zpráva o ukončení opravy (SMS nebo mail)
v kartě stroje je adresa kam odeslat případně zprávu při vzniku poruchy na tomto stroji (SMS nebo mail)

20.8.2012
možnost odeslat zprávy o poruchách i jako SMS (nutné vybavení SMS bránou a odpovídajícím software)

28.4.2012
zápis pracovníků do PRACOPR až při ukončení opravy a časy se dělí napůl (když na tom dělají dva)

13.3.2012
v konstantách STROJEW se dá nastavit třídění hlášených poruch podle kategorie poruchy

28.1.2012
převedeno na novou platformu s možností ukončení ostatních aplikací (spouští se s parametrem „1“)
extra tlačítko na hlášení nové poruchy
možnost zobrazit posledně provedenou údržbu
při ukončení opravy se dá o tom poslat mail na zvolenou adresu

10.12.2011
pokud je to nastaveno ve STROJEW, doplní se do seznamu hlášených poruch i nezahájená prevence

3.12.2011
při ukončení poruchy se zobrazí i původně zadaná kategorie poruchy

28.6.2011
možnost úpravy hodin prostojů při ukončení opravy

14.6.2011
doplněn zápis práce opraváře 1 do sledování práce opravářů

28.3.2011
při ukončení opravy možnost změnit hodiny

28.2.2011
možnost filtrování výběru strojů pro zadané středisko (při vybírání stroje s poruchou)

2.2.2011
opravena chyba když je seznam oprav úplně prázdný
odesílání mailů o nové poruše na adresu v konstantách STROJEW a odešle se to hned

28.9.2010
opravena chyba při zadávání nenumerických znaků

6.3.2008
převzetí opravy nebo její ukončení může být chráněno heslem; zadává se ve STROJEW

5.3.2008
u zahájení opravy se píše stanice a uživatel odkud se tak stalo

25.11.2007
nové tlačítko pro výběr stroje podle názvu

28.10.2007
při ukončení poruchy se testuje, jestli tato není ve stavu čekání na objednané ND

7.10.2007
v detailu prohlížení lze dopsat text do poznámky; dopíše se včetně stanice odkud byl zapsaný

29.8.2007
v konstantách možnost zakázat dvě současné opravy na jednom stroji

24.7.2007
omezení regresů a tím urychlení výběru, zablokování seznamů pro výběr poruchy

2.6.2007
výběr části stroje z poruch podle čísla stroje

24.5.2007
nová tlačítka výběru části stroje z poruch a poruchy pro vybranou část stroje

13.5.2007
výběr z číselníku pro zadavatele poruchy

12.5.2007
lze v Konstantách nastavit že po nahlášení poruchy ihned začíná její oprava

30.4.2007
formát dokladu o odběru ND ze Skládku formátu INVCISLO_DATUM_TYPOPRAVY

12.4.2007
lze nastavit periodu obnovy seznamu porouchaných strojů (konstanty ve STROJEW)

27.3.2007
možnost vybrat poruchu přímo pro stroj a jeho část

25.3.2007
lze zadat dobu čekání na ND; zadává se to že se pravým tlačítkem myši zobrazí detail a poklepáním na pole se
začátkem objednávky ND nebo dodáním ND se doplní příslušné datum
v řádku strojů v opravě se to pak zobrazí na konci oba tyto datumy

20.3.2007
do nahlášení poruch část stroje s výběrem z číselníku
výběr popisu poruchy z nového číselníku buď z celého nebo podle inv.čísla

11.3.2007
u seznamu porouchaných strojů pravé tlačítko myši ukáže detail poruchy

3.3.2007
při nabídce Strojů se zobrazí i číslo pracoviště kde je stroj umístěn (celkem tedy inventární číslo, název, středisko,
pracoviště)

11.2.2007
typ opravy pro poruchu se bere z formuláře nastavení konstant

16.1.2007
při nahlášení poruchy se zapíše i jméno počítače odkud to bylo hlášené
do LOGUS.TXT se zapíše i ukončení programu

27.12.2006
při doplnění ND jméno posledního opraváře

9.12.2006
možnost výběru ND postupným zadáváním
kontrola množství ND na skladě

4.12.2006
při ukončení výběr části stroje podle typu stroje
označení poruchy jako neprostoj

14.11.2006
kontrola jestli se nezastavily hodiny automatická
logování startu programu do LOGUS.TXT

7.11.2006 veze 2.5

doplněno zadávání ND jako ve STROJEW (podle nastavení)
prodloužen interval aktualizace na 2 minuty

13.9.2006 veze 2.2
dvojité poklepání na čas obnovy tuto spustí (i prázdné číslo stroje)
zkontroluje se čas od poslední refreše a doporučí se restart
sjednoceny podmínky výběru
lze hlásit více poruch pro jeden stroj
poklepání na seznam přímo vybere tu položku

13.9.2006 veze 2.1
doplněno rozšiřování podle rozlišení obrazovky

22.8.2006 verze 2.0
doplněna tabulka se zadáváním které položky jsou povinné; editace této tabulky jako pravá myš a tajné heslo na
klávese x

