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Obsługa programu w praktyce
Sterowanie produkcją w sposób optymalny nie jest sprawą prostą. Oprócz fachowej wiedzy
technologicznej wymagany jest talent i intuicja (jak wszędzie), oraz informacje spływające w czasie
rzeczywistym, najlepiej w już w formie przetworzonej ( a więc już jako analiza, czy raport).
Program Rozliczanie Czasu Pracy w PRODUKCJI GOLD oferuje taki e rozwiązanie. Przeciwstawia sobie
dwie bazy danych: zaplanowane operacje vs wykonane czynności. W efekcie, wygenerowane raporty
pozwalają na korygowanie i optymalizowanie zaprojektowanej wcześniej technologii w oparciu o
realnie wytwarzane elementy, czy realizowane zlecenie.
Przedstawiamy, na przykładzie, jak w prosty sposób wykorzystać program Rozliczanie Czasu Pracy w
PRODUKCJI GOLD zarówno na etapie planowania produkcji, jak i w trakcie. Po zdefiniowaniu kilku ,
podstawowych parametrów, można łatwo optymalizować samą technologię przed wdrożeniem
zlecenia, a także w trakcie. W efekcie, oprócz banalnego podliczania czasu pracy, możemy
kontrolować produkcje poprzez ilości (zarówno planowane jak i realnie wykonane), obciążenia
maszyn, czas pozostały oraz ilości dla każdej operacji. Oprócz rozliczania pracowników czasem pracy,
można rozliczać ich Ilością (kontrolując wpisywane liczby), lub (i) kosztami za każdą sztukę. Końcowe
obliczenia kwot wypracowanych może obliczać księgowość lub ( w przypadku zdeklarowania stawek)
sam program .
UWAGA: Podany przykład jest czysto teoretyczny – jedynie dla wskazania metody pracy z
programem. Zawiera jeden produkt i kilka operacji – w rzeczywistości praca z danymi nabiera sensu,
gdy równolegle prowadzonych jest wiele zleceń, a wykonuje je wielu pracowników. Wówczas
opanowanie całej produkcji „ręcznymi metodami” jest niemożliwe i jedynie sensowna wydaje się
analiza komputerowa.
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Definiowanie podstawowych parametrów początkowych
parametry pracy (ikona NARZĘDZIA)

Po zalogowaniu się do programu na poziomie „szefa” należy zdefiniować podstawowe parametry
związane z pracą programu. W praktyce wykonuje się to tylko raz. Chodzi o definicje nazw (sztuki, kg
etc), czas realny pracy w ciągu zmiany (najczęściej 460 minut po odjęciu przerw) i opcjonalnie
blokadę ilości, tapetę na ekranie itd.

Zdefiniowanie pracowników. (ikona PRACOWNICY)

W najprostszym układzie opisuje się
pracowników poprzez jego KOD (np.
związany z nazwiskiem dla łatwiejszego
sortowania lun np. numer porządkowy w
firmie itd.), nazwisko i imie.
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DEFINIOWANIE PRODUKTU I TECHNOLOGI (ikona BAZY DANYCH)
Produkt, zlecenie, ilość

Temat (nazwa produktu), zlecenie to parametry porządkowe. Ilość potrzebna jest do analiz płynności
produkcji, podobnie jak data dla badania czy przy obecnych warunkach spływu zlecenie zostanie
wykonane w terminie.

Planowanie operacji technologicznych dla produktu / zlecenia PRZED
rozpoczęciem produkcji.

Aby wykonać zlecenie, należy ułożyć spis operacji technologicznych , które mają wykonać pracownicy
w wymaganej ilości dziennej. Jest to najtrudniejsza część każdego procesu produkcyjnego.
Inteligentna technologia uwzględnia zarówno stan i kwalifikacje załogi, jak i urządzenia do pracy
(łącznie z ich przestojami, konserwacją), cały szereg innych czynników (choroby, braki w dostawie
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energii, różne koszty) oraz płynność produkcji, czyli brak tzw. „wąskich gardeł” powodujących
sytuację, gdy część pracowników oczekuje na półprodukty do dalszej pracy.
Aby jednak, technologia, przynajmniej na starcie była w miarę optymalna, technolog musi posiadać
informacje, czy spis operacji przynajmniej w teorii jest bezbłędny.

Parametry operacji technologicznych.

Poza nadaniem nazwy operacji ( wygodnie jest na początku nadać numer dla łatwiejszego
sortowania) wybieramy (opcja) grupę do której należy operacja, ilość dzienną do wykonania oraz
czas na wykonanie 1 sztuki, lub (i) opcjonalnie koszt 1 sztuki – gdy rozliczamy produkcję wartościowo.
Zalecamy tez (chociaż to opcja) zdefiniowanie urządzenia dla tej operacji – będzie można skorzystać
z analizy obciążenia maszyn dla wykrycia „wąskich gardeł”.
W naszym przykładzie zdefiniowaliśmy kilka operacji należących do 3 grup, raz angażujących 2
maszyny.
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Bezpośrednio, po ułożeniu technologii, możliwe jest otrzymanie następujących raportów:




Wydruk operacji technologicznych – np. dla wręczenia pracownikom
Czas do zakończenia zlecenia – czyli, czy zdążymy z produkcją
Obciążenie maszyn – czyli, czy nie powstaną „wąskie gardła”, i czy np. nie trzeba dokupić
urządzeń

W każdej chwili technolog może zmienić wadliwe parametry operacji i ponownie sprawdzić efekt
zmian na
wydruku.

1. Analiza czas do zakończenia zlecenia.
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2. Analiza obciążenia maszyn

Wyraźnie widać, że planowane 10 120 minut do końca zlecenia to zbyt mało biorąc pod uwagę
zarówno obciążenie maszyn jak czasy technologiczne. Przykładowe możliwe zmiany dla optymalizacji
technologii:





Zwiększyć dzienne normy
Zwiększyć liczbę pracowników i (lub) maszyn.
Wydłużyć czas pracy ( dodatkowe zmiany )
Renegocjować umowę (termin)

Należy pamiętać, że poza techniczne względy też rzutują na produkcje: okresy jesienne i wiosenne
powodują wzrost absencji chorobowych, latem dezorganizują prace urlopy itd.

Rozpoczęcie produkcji i wprowadzanie czynności.
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Wprowadzanie czynności (najczęściej pod koniec zmiany), odbywa się szybko i intuicyjnie w opcji
menu DOPISYWANIE – poprzez wybieranie z tabel.
Kolejno deklarujemy PRACOWNIKA, PRODUKT, OPERACJE i wpisujemy ilość. Przycisk DOPISZ przenosi
wszystko do tabeli TYMCZASOWEJ z prawej strony. Po wprowadzeniu danych dla wielu pracowników
ZAPISUJEMY wszystko do bazy danych czynności.

Raporty i analizy w oparciu o założoną technologię i realnie wykonane
czynności.
Oprócz podanych wcześniej raportów w opcji BAZY DANYCH =>OPERACJE , gdzie NA BIEŻĄCO można
śledzić na bieżąco czas, ilości, koszty i zagrożenia dla terminów dla wybranych zleceń, ISTNIEJE
JESZCZE OPCJA RAPORTY
W sumie ponad 21 raportów i analiz ( nie licząc filtrów dotyczących zleceń, operacji, pracowników,
zakresu dat, zmian). Część raportów oferuje 3 rodzaje szczegółowości (Tematy i Pracownicy), inne
pozwalają kontrolować przekroczenie norm czasowych, pozostałe do wykonania ilości, czy
wpisywanie na produkcji wyników nie odpowiadających prawdzie.
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Na rysunku poniżej, widać już na pierwszy rzut oka, że czas do końca zlecenia, który wynosi w tym
przykładzie 10 120 minut, nie jest przekroczony w żadnej operacji. Opcjonalnie zagrożeniem może
być „003 Operacja 3” z czasem 9200, gdyby np. zepsuła się maszyna, czy zachorował pracownik.

Ale wydruk OBCIĄŻENIA MASZYN jest mniej optymistyczny. Ze względu na fakt, że operacje: 001 i
002 wykonywane są jednej maszynie, tworzy się wąskie gardło i czas użycia tej maszyny wyniesie ( na
dany dzień) 13 156 minut (czas do końca zlecenia to 10 120 minut). W tej sytuacji należałoby dokupić
dodatkowe urządzenie, zlecić wykonanie jednej z tych operacji na zewnątrz etc.
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„Dokukupiliśmy” więc maszynę oznaczoną jako „maszyna nr 3” i po jej zadeklarowaniu w „operacji
drugiej” zniknęło „wąskie gardło”. Operacja „pierwsza” wymaga 4416 minut ( a mamy 10 120 minut),
zaś operacja „druga” (przeniesiona na nową maszynę nr 3) 8740 minut. Tak więc powstał nawet
zapas na wypadek absencji czy pojawienia się innych problemów.

Podany przykład jest oczywiście uproszczeniem. Decyzję podejmuje kierownik produkcji, czy
właściciel ( inwestycja w maszynę nie zawsze się zwróci po jednym zleceniu), ale:





Problem został rozpoznany z wyprzedzeniem.
Jest czas aby zaradzić.
Program sygnalizuje skalę problemu: wiemy że bez zmian termin nie zostanie dotrzymany
(kary umowne etc)
W sytuacji wielu zleceń, kilkuset (w sumie) operacji, osobom decyzyjnym łatwiej podjąć
decyzje i wcześniej zminimalizować straty.
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