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„Przedstawiamy program, dedykowany firmom produkcyjnym i usługowym. To doskonałe
narzędzie wspomagające pracę zarówno szefów produkcji, jak i technologów. Idea programu,
polega na analizowaniu i konfrontowaniu dwóch pakietów informacji: założonych operacji
technologicznych i wykonanych przez pracowników czynności. W efekcie, oprócz typowych
raportów zliczających czas i koszty pracy, kierujący produkcją jest na bieżąco informowany o
wykonanych ilościach, oraz tworzących się „wąskich gardłach”, przestojach i zagrożeniach
związanych z terminem zakończenia zlecenia. Typowe problemy w produkcji, jak absencja
pracowników, awarie maszyn, czy opóźnienia w dostawach materiałów, stają sie mniej groźne,
gdy na bieżąco można je rozwiązywać np. poprzez zmianę technologii, przesunięcia
pracowników na inne stanowiska, dokupienie maszyn, czy zlecenie niektórych operacji na
zewnątrz. I chociaż decyzje musi podjąć szef produkcji, to dzięki wykonanym przez program
analizom zrobi to właściwie i z wyprzedzeniem, minimalizując tym samym potencjalne straty
w firmie.”
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Kapitał organizacyjny

Oprócz kapitału w sensie materialnym, w każdej firmie występuje pojęcie tzw.
„kapitału organizacyjnego”. Jest równie ważny jak pieniądze, czy maszyny, a
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często niedoceniany. Jego zlekceważenie, skutkuje nie tylko wzrostem kosztów
i mniejszym zyskiem, a także rozbiciem zespołu pracowników, którzy
dostrzegając brak związku między wydajnością własnej pracy, a
wynagrodzeniem, oraz widząc niekompetencję w firmie, przestają wydajnie
pracować.
Ważne jest to, że utratę kapitału materialnego (finansowego) można dość
łatwo zrekompensować kupując nowa maszynę, czy biorąc kredyt. Utrata
kapitału organizacyjnego, jest bardziej bolesna i często wymaga wymiany
pracowników, ponownych szkoleń, a przede wszystkim czasu, potrzebnego na
powrót do wydajnej pracy całego zespołu.
Zasada
Obecnie, głównym czynnikiem wzrastających kosztów produkcji „czegokolwiek” , są koszty pracy
zatrudnionych pracowników. Oprócz kosztów wynikających z wymagań formalnych (przepisy), a więc
bezpieczeństwo pracy, obciążenia socjalne, odzież ochronna, szkolenia, etc., największe kwoty
przeznaczane są na wynagrodzenie brutto. Słowo „brutto” jest o tyle istotne, że składniki fiskalne i
składki, sa pochodną kwot wynegocjowanych podczas przyjęcia pracownika do pracy. Nie ma
specjalnego problemu, gdy zatrudnienie ma charakter dniówki, lub pensji miesięcznej: kwoty są stałe
i tylko od organizacji pracy zależy czy pracownik będzie pracował efektywnie, czy nie.
W przypadku produkcji, sensowne jest rozliczanie na bazie akordu. Zarabia firma, to i zarabia
pracownik. Aby ten system działał, potrzebna jest jeszcze wydajna technologia wytwarzania
produktu. Wydajna i zoptymalizowana do możliwości konkretnej firmy, jej parku maszynowego i
finansów.

Przykładowe sposoby taryfikowania pracy w firmach produkcyjnych
(szwalnie, zakłady mechaniczne, rękodzieła etc.)
Program ROZLICZANIE CZASU PRODUKCJI GOLD, pozwala na rozliczanie pracowników, wg różnych
form, opartych na systemie akordu. Wybór sposobu rozliczania określa użytkownik programu:
mistrz, technolog, czy właściciel. Program z założenia, pozwala na równoległe obliczanie kilku
podstawowych parametrów, charakteryzujących akord:




Liczba wykonanych elementów dla każdej operacji przez danego pracownika
Czasu pracy jaki na to poświecił pracownik dla danej operacji
Kwoty jaką wypracował pracownik w danej operacji

Ta ostatnia pozycja (kwota) może być rozpatrywana na 2 sposoby:



Kwota wyliczana jest w oparciu o wartość ustaloną przez technologa dla danej operacji
(stawka dla czynności)
Kwota wyliczana wg. osobistej stawki określonej dla pracownika na godzinę, lub za 1 sztukę.
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Obliczenia w raportach, są widoczne dla wszystkich opcji i od zarządzającego, zależy które wartości
potraktuje jako podstawa płacy dla każdego z pracowników. Dla lepszego wykorzystania,
wprowadzono parametr zmiany dla firm pracujących np. w układzie 2 lub 3 zmian.
Na rysunku, przedstawiono przykładowe wyliczenie:

Kolejne kolumny, przy identyfikatorze pracownika pokazują:





Łączny czas pracy (dziesiętnie – wystarczy przemnożyć przez stawkę)
Kwotowo – w oparciu o cenę stawki technologicznej
Ilość
Kwoty wyliczone wg stawek indywidualnych dla czasu i ilości dla każdej operacji.

Dal bardziej skomplikowanych obliczeń istnieje możliwość eksportu podstawowych danych
(źródłowych) do arkusza Excel i kontynuowania taryfikacji z wykorzystaniem narzędzi
matematycznych dostępnych w tym programie, lub przesłania do księgowości.
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Ustawienie i kontrola procesu technologicznego
Zadania dla technologa

Podstawą, każdego procesu produkcyjnego jest opracowanie technologii wytworzenia danej rzeczy.
Wyprodukowanie „rzeczy” (nazwanej w programie projektem lub tematem) wymaga wykonania
szeregu operacji w oparciu o maszyny jakimi dysponujemy. Przykładowo wykonanie spodni w firmie
krawieckiej ( w baaardzo ;) ogólnym ujęciu) wymaga wykrojenia z materiału elementów spodni i
następnie ich obszywania, zszywania, obrębiania, wszywania zamków, guzików, na końcu prasowania
i pakowania. Każda z tych operacji powinna posiadać pewną stawkę czasu lub kwoty. Niektóre, te
same operacje wymagają równoległej pracy na kilku takich samych maszynach – wszystko po to, aby
nie tworzyły się ‘wąskie gardła” a proces przebiegał w sposób płynny.
Zadania dla kierującego produkcją
Rzeczywisty proces produkcyjny, często różni się od teoretycznego planu. Pracownicy chorują,
maszyny się psują itd. Zarządzający produkcją, stara się niwelować te problemy, tak aby stan
rzeczywisty jak najmniej odbiegał od zaplanowanego.
Elementy kontroli procesu produkcyjnego w programie ROZLICZANIE CZASU PRODUKCJI
GOLD
Dzięki unikalnej konstrukcji programu, zarządzający ma w każdej chwili wgląd w stan procesu
produkcyjnego, o ile dane wprowadzane są na bieżąco. W opcji BAZY DANYCH jak u góry ekranu,
podawane sa aktualne parametry produkcji.
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Ponieważ wpisując dane do programu w oparciu wykonane czynności (operacje) zarządzający wpisuje
REALNE liczby, wszelkie rozbieżności sygnalizowane są „on Line”. Posiadając informacje o
przekroczeniu parametrów ustalonych w technologii można postąpić na dwa sposoby:



Zmienić parametry ustalone przez technologa, o ile taka sama niezgodność się powtarza
Przyśpieszyć inne operacje, Atka, aby „per saldo” czas, a więc koszt płacowy wykonania
produktu pozostał niezmieniony.

Opisana powyżej sytuacja jest przykładowa i siłą rzeczy uproszczona. Nie mniej, owa informacja wraz
z wygenerowanymi raportami (przyciski Temat 1, 2, 3), gdzie parametry czasowe ilościowe i
kwotowe podane są w kontekście produktu, a nie pracownika stanowi podstawę do optymalizacji
procesu i przez technologa i przez zarządzającego.
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Wersja 4.04 - pozwala na rozliczanie NADGODZIN
Wystarczy podczas wpisywania danych o wykonanych czynnościach zaznaczyć kwadrat (nadgodziny). W
opcji RAPORT wyszczególnione zostaną takie wartości jak: czas pracy, ilość, kwota (gdy rozliczamy
kwotowo). W przypadku taryfikowania pracownika stawkami indywidualnymi, "zarobione" kwoty zostaną
powiekszone o okreslony procent (np. + 50%) jakimi firma taryfikuje pracę w nadgodzinach. Ów procent
definiowany jest w opcji NARZEDZIA i pozwala na zwiekszenie stawki o dowolną wartość..
Wersja 4.06 - posiada 2 dodatkowe opcje.




Możliwość definiowania ceny za 1 sztukę z dokładnością 3 miejsc po przecinku (1/10 grosza) co jest
wygodne przy wyliczaniu drobnych czynności ( unika się taryfikowania "paczek").
Możliwość rozliczania zlecenia w kontekście zadeklarowanej liczby sztuk. Gdy zlecenie obejmuje np.
100 sztuk i składa sie z wielu operacji, wykonywanych przez wielu pracowników, program pozwala sprawdzic,
czy sumy czynnosci dla tego zlecenia nie przekraczają np. owych 100 sztuk.

Wersja 4.07 - umożliwia definiowanie jednostki (sztuki, paczki, kilogramy) co jest przydatne np. w
przetwórstwie spożywczym, oraz precyzowanie parametru ilość z dokładnością do liczb całkokowitych,
dziesiętnych i setnych (np. gdy rozliczamy kilogramy etc)

Rozliczanie Czasu Pracy GOLD – program narzędzie.
Program Rozliczanie Czasu Pracy GOLD dobrze jest traktować, jako elastyczne narzędzie pracy przy
rozliczaniu produkcji. Własne definiowanie jednostek jak i dokładność wprowadzanych
parametrów pozwala precyzyjnie dopasować aplikację do indywidualnych potrzeb. W wielu
branżach sposób rozliczania czasu pracy jest mieszany: akord przy maszynie przeplata się ze stawką
godzinową ( przykładowo w przetwórstwie gdzie rozlicza się pracownika od kg. , ale w procesie
występuje mycie pojemników taryfikowane godzinowo). Poprzez właściwe zdefiniowanie operacji
lub (i) produktu (tematu) można rozliczać pracę na wydziale produkcyjnym na różne sposoby.

Na przykładzie: Rozliczanie GODZINOWE.
Bywa, że pracownik nie zawsze jest przypisany do jednego stanowiska, lecz wykonuje czynności niezdefiniowane
w planie technologicznym. Dotyczy to wszelkich prac pomocniczych, wykonywanych wg aktualnej potrzeby. W
tym przypadku można zdefiniować dodatkową operację dla danego tematu , np.STAWKA GODZINOWA,
gdzie definiujemy parametry stawki za godzinę .
Innym rozwiązaniem jest zdefiniowanie NOWEJ OPERACJI jako „inne stawki godzinowe” i operację w tym
temacie: „inne stawki godzinowe” . Wówczas wybieramy ten projekt i związaną z nim operację. Drugie
rozwiązanie można stosować uniwersalnie, dla taryfikacji prac nie związanych z wybranym tematem/projektem
(np. sprzątanie hali produkcyjnej etc.)

Wersja 4.08 szereg ułatwień
Trzy tryby pracy z programem (od wersji 4.08):
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Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) www.programs4u.com

W zależności od potrzeb możliwa jest praca z programem na 3 sposoby:
1. Jedna osoba ma dostęp do wszystkich danych, wprowadza, modyfikuje zapisy i
tworzy raporty.
2. Jedna osoba wprowadza TYLKO dane dla wszystkich pracowników.
3. Każdy z PRACOWNIKÓW wprowadza dane o swoich czynnościach – komputer
umieszczony jest centralnie.
Pobierz opis trybów pracy (PDF)

Nowy panel ustawień (NARZĘDZIA) oraz kalkulator w opcji definiowania
operacji (od wersji 4.08).
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1. Można zadeklarować własną tapetę na ekranie, np. z logo firmy etc.
2. Jeżeli zamierzasz rozliczać pracę z nadgodzinami można zadeklarować taryfikację
zwiększającą stawkę np. o 50%. Podczas wprowadzania danych, należy zaznaczyć opcję
nadgodzin – program przeliczy wynagrodzenie za czynność wg podanej definicji (150%).
3. Definiowanie jednostki dla taryfikowania np. szt. Kg etc.
4. Podczas wprowadzania danych o czynnościach można korzystać z przewijanych pól z
dokładnością tutaj podaną. Np. dla sztuk będzie 1, ale dla kg można wpisać 0,1 (dokładność
do dkg) itd.
5. Podczas układania procesu technologicznego, dla każdej operacji program pozwala na
automatyczne przeliczanie czasu dla 1 sztuki, oraz dziennej normy w oparciu o podany tutaj
czas dniówki w minutach. 8 godzin pracy x 60 minut = 480. Po odjęciu 20 minut na przerwy
najczęściej definiuje się 460 minut.
6. To program komputerowy – więc liczy czas z dokładnością do 1/100 sekundy a koszt do
1/1000 zł (taka dokładność jest konieczna ze względu na zaokrąglenia w liczeniu dla wielu
rekordów i ilości). Opcja sprawdzająca dane o czynnościach (BAZY DANYCH – DANE)
sygnalizuje dane gdy rozbieżność np. dla setek sztuk wynosi sekundę, czy dwie. Stąd zaleca
się ustawienie progu dokładności rzędu np. 4 sekund (czas) i np. 30 groszy w kontekście dnia
pracy.
a. INNE NARZĘDZIA:
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KASOWANIE czynności ze starych projektów (dla „odchudzenia” baz
danych )
BLOKADA ILOŚCI – program nie pozwala na wprowadzenie liczby
sztuk w czynnościach , tak aby suma wpisów była WIĘKSZA niż
zadeklarowana w zleceniu
PRACA Z WYLOGOWANIEM – gdy każdy pracownik posiada własne
hasło, a program uruchomi administrator z uprawnieniem
„pracownik”, to pracownik może wprowadzić dane o własnej pracy,
po nim następny (ale, po zalogowaniu się, kolejny loguje się) etc.
OKNA POZA EKRANEM – program zapisuje ustawienia okien, ich
wielkość, rozciągnięcie itd. Czasem, zdarza się, że okno znajdzie się
poza ekranem i nie można go przesunąć. Użycie tej opcji rozwiązuje
ten problem.

Dodatkowo, dla potrzeb definiowania operacji, a konkretnie czasu wykonania 1 sztuki, dodano
parametr czasu – najczęściej = 480 minut (tyle wynosi czas pracy na danej zmianie) oraz liczby sztuk
wykonanych operacji w tym czasie. Dzięki temu, pracownicy mają świadomość dziennego zadania i
łatwiej im zaplanować wykonanie normy (np. 20 szt. Do przerwy śniadaniowej, a 40 do końca zmiany.
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Dwa nowe przyciski w opcji RAPORTY pozwalają na wydruk wykonanych ilości na dany dzień, oraz na
wydruk zdefiniowanych operacja dla jednego lub wielu produktów dla analizy, lub rozdania
pracownikom, aby mieli ogólny wgląd w zadania wykonywane przez cały zespól.

Grupowanie operacji technologicznych, dla szybszego wprowadzania
danych, oraz łatwiejszego definiowania i optymalizowania procesów w
produkcji ( od wersji 4.11)
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Sukces firmy produkcyjnej, determinowany jest przez prawidłowe rozpisanie całego procesu
technologicznego na operacje, wykonywane później przez pracowników. Przy
nieskomplikowanej produkcji, gdy wykonanie produktu wymaga kilku operacji, zapis w
programie jest czytelny i wprowadzanie czynności odbywa się szybko. Inaczej jest, gdy
wykonanie zlecenia wymaga kilkunastu, czy kilkudziesięciu operacji, często podobnie
zapisanych. Aby łatwiej i szybciej wprowadzać dane o wykonanej pracy, nowa wersja
programu, pozwala zdefiniować nazwę nadrzędną (grupę), dla wykonywanych operacji. W
przypadku np. szwalni, można tworzyć grupy o nazwach: "przody", "tyły", "kieszenie" etc. W
efekcie, zarówno w wykazie operacji (analizowanych przez technologa), jak i w momencie
dokonywania wpisu czynności, łatwiej zlokalizować potrzebną operację. Taka konstrukcja
bazy danych przyspiesza obsługę programu i pozwala łatwiej optymalizować model produkcji.
Dodano 3 nowe narzędzia dla technologów:




Dodatkowy parametr GRUPA (definiowany przez Użytkownika).
Wydruk zdefiniowanych operacji dla jednego lub wielu zamówień (produktów). Wydruk
można wykonać z poziomu tabeli operacji, lub RAPORTÓW.
Wydruk porównujący zaplanowaną DZIENNĄ liczbę sztuk, oraz wykonaną – na wybrany
dzień.

Analiza płynności produkcji i wykrywanie tzw. „wąskich gardeł”.
Program ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI, z założenia jest narzędziem, skierowanym do
technologów i kierowników produkcji. Przyjmuje się, że Użytkownicy są praktykami w swojej branży
i na co dzień mają do czynienia z typowymi elementami takimi jak proces produkcyjny, pracownicy,
maszyny, czas pracy etc. Aplikacja ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI, oprócz samego liczenia
czasu i kwot, oferuje szereg narzędzi dla analizy procesów, które właściwie interpretowane pozwalają
na optymalizacje wykonywanych zleceń, co w efekcie pozwala na zwiększenie zysków.
Jednym z problemów, jakie pojawiają się w produkcji złożonej (technologia realizowana jest przez
wielu pracowników na wielu urządzeniach, najczęściej w układzie linii produkcyjnej) są tzw. „wąskie
gardła”. Zazwyczaj sytuacja taka ma miejsce, gdy jednocześnie realizowanych jest kilka zleceń,
wówczas, w niektórych grupach operacji pojawia się „wąskie gardło”, czyli krótko mówiąc płynność
spływu produktów zaczyna szwankować . Zbyt duże obciążenie jednego stanowiska – a najczęściej
stanowisko to powiązane jest z konkretną maszyną – skutkuje brakiem pracy na kolejnych
urządzeniach.
Powodów takiej sytuacji może być wiele, od źle zaplanowanej technologii, poprzez absencję
pracowników, awarie maszyn etc.
Program ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI oferuje dodatkowe narzędzia, pozwalające na
analizę płynności produkcji – co ważne - w dowolnej chwili.
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Założenia:
Aby wygenerowane dane miały sens merytoryczny, należy określić:





Ilość do wykonania w zleceniu
Przyporządkować operacje do podstawowych grup
Wprowadzać dane o czynnościach wykonanych przez pracowników każdego dnia.
Musi być określony czas technologiczny dla wykonania każdej operacji.

Raporty:
1. Raport w opcji BAZY DANYCH => OPERACJE DEFINICJE pozwala na określenie zaawansowania
wykonania danej operacji (liczba sztuk jaka pozostaje do zrobienia i czasu na dokończenie tej
operacji w zleceniu). Praktyk szybko znajdzie pozycje, gdzie zostaje naruszona płynność
spływu produktów, określi przyczynę (absencja, brak maszyn) i rozwiąże problem.
2. Raport w opcji RAPORTY => OBCIĄŻENIE pozwala na podobną analizę, ale w kontekście
GRUP i dla WIELU ZLECEŃ. Przy podobnych technologicznie produktach (zleceniach) problem
„wąskiego gardła” ulega zwielokrotnieniu. Podobnie jak poprzednio, rozwiązaniem będzie np.
przekierowanie do krytycznej operacji części pracowników, aby utrzymać płynność produkcji.
Poniżej przykładowe zrzuty ekranów:
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INNE sytuacje pozwalające na wykorzystanie programu (w formie tablic)

Analizy i Raporty
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Taka sytuacja ...

Program komputerowy ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI GOLD – system kontroli
podczas wprowadzania wykonanych przez pracownika ILOŚCI sztuk.
Aby program pomagał w kontrolowaniu wykonanych ilości, deklarowanych przez pracownika
należy zdefiniować następujące parametry:
1. W OPCJI NARZĘDZIA – zaznaczamy kwadrat BLOKADA ILOŚCI.
2. Musi być określona ILOŚĆ w zleceniu.
3. Rozbicie procesu na operacje, powinno być tak wykonane, aby każda operacja miała
zdefiniowaną taką samą ilość jak w zleceniu.
4. OPCJA: W zdefiniowanych operacjach technologicznych powinna być określona norma
dzienna.
W momencie wprowadzania do programu informacji o wykonanych czynnościach (np. pod
koniec zmiany), użytkownik (brygadzista, kierownik produkcji) ma wgląd w ilości: całego
zlecenia, już wprowadzonych, pozostałych do wykonania, oraz dzienną normę – wszystko dla
wybranej operacji. Nie powinno więc dojść do pomyłki.
BLOKADA ILOŚCI nie pozwala na wpisanie liczby większej niż ilość pozostała do wykonania, ale
pozwala na wpisanie liczby sztuk niż norma dzienna.
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Kontrola wpisów w programie

Analiza tzw. wąskich gardeł

Jest to prosty system zabezpieczenia, ale skuteczny. Wpisanie większej ilości niż w
rzeczywistości, zablokuje możliwość dopisywania po dojściu do liczby określonej w zleceniu, a
produkt pozostanie nie wykonany do końca, więc ewentualne oszustwo się wyda.
Niezależnie, od opisanej BLOKADY , wykonane ILOŚCI można bez problemu śledzić w opcji
RAPORTY w wybranym przedziale czasowym, dla wybranych zleceń, pracowników, operacji, czy
zmian. Także w opcji PRACOWNICY, występuje parametr ILOŚĆ, co jest wygodne dla szybkiego
podglądu.
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Program komputerowy ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD – to zaawansowane
narzędzie przeznaczone dla zakładów produkcyjnych, do wykorzystania przez kierowników
produkcji, brygadzistów, technologów, czy właścicieli. Idea programu opiera sie na
konfrontowaniu przez inteligentny algorytm danych założonych przez technologa z
informacjami o wykonanych czynnościach wpisywanych np. pod koniec zmiany.
Przeanalizowane pliki z danymi, pozwalają na pokazanie statusu produkcji w różnych formach,
od zliczenia czasu pracy do wskazania wąskich gardeł produkcji, opóźnionych operacji etc.
Podstawowych wydruków jest 21, ale cały szereg uzupełniających informacji dostępny jest w
formie okien, czy notyfikacji w całym programie. W konsekwencji, specjalista zajmujący się
produkcją, z dużym wyprzedzeniem może podjąć działania naprawcze np. w sytuacjach
absencji, awarii maszyn. Działania te mogą sprowadzać się do zmiany technologii, przesunięcia
pracowników do innych stanowisk itd.
Z punktu widzenia Użytkownika program jest intuicyjny i tak zaprojektowany, aby szybko
można było wprowadzić duże ilości danych o wykonanych czynnościach. Program został
napisany w konsultacji z technologiem i przetestowany w firmach branż: szwalniczych,
metalowych i spożywczych. Jego niezaprzeczalną zaletą jest „narzędziowy charakter”, tzn.
Użytkownik decyduje w jakim zakresie wykorzysta aplikację: czy tylko dla prostego zliczania
czasu pracy, czy ( z czasem) jak narzędzie technologiczne, wspomagające procesy produkcyjne
i generujące zysk firmy.

AUTOMATYCZNY lub RĘCZNY System sprawdzania bledów we
wprowadzonych czynnościach. Wersja 4.17

Wybranie i podświetlenie ZLECENIA w tabeli w BAZACH DANYCH wyświetla napis, o istnieniu
potencjalnych bledów we wprowadzonych czynnościach. Wybranie przycisku DANE wyświetli tabelę,
ze wszystkimi zapisami czynności dla tego zlecenia. Wybranie zakładki CZYNNOŚCI DO SPRAWDZENIA
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wyświetli te zapisy które program wybrał jako podejrzane. Przycisk NAPRAW… powinien
automatycznie skorygować te rekordy.

Nowy wzór formularza – karta pracy - dla wypełnienia przez pracownika i
przekazania osobie kontrolującej i (lub) wpisującej wykonane czynności do
programu.

Dla zapewnienia większej przejrzystości działań, w niektórych firmach, pracownik sam wypełnia
pozycje dotyczące wykonanej pracy w spisie operacji technologicznych i potwierdza to podpisem
(oczywiście brygadzista weryfikuje te dane przed wpisaniem do programu). Taki system, zapewnia
lepszą kontrolę nad produkcją, a dodatkowo pozostaje fizyczny dokument z podpisem pracownika i
np. osoby wprowadzającej informacje do komputera.

Praktyczne wskazówki związane z konserwacją programu.


ARCHIWIZACJA. Program, podczas zamykania, proponuje zarchiwizowanie danych na
twardym dysku, lub innej lokalizacji wybrane przez Użytkownika (np. na pendrive).
Ponieważ KAŻDA archiwizacja zawiera WSZYSTKIE DANE wprowadzane od pierwszego dnia
użytkowania programu, tak naprawdę, warto trzymać zapis tylko np. z 5 ostatnich dni. W
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przypadku utraty danych w programie (awaria komputera, uszkodzenie pliku z danymi)
wystarczy przegrać do folderu z programem zarchiwizowane dane z poprzedniego dnia
problem rozwiązany. Starsze zapisy ( nazwy folderów z archiwum określają moment zapisu
2017_12_19_120546 – czyli rok_miesiac_dzien_godzinaminutasekunda) można usuwać co
jakiś czas. Zbyt duża ilość plików na twardym dysku zawsze spowalnia pracę całego systemu.


PRZENOSZENIE PROJEKTÓW „W TRAKCIE” do „WYKONANYCH”. W opcji BAZY DANYCH
istnieje możliwość przeniesienia już zakończonych zleceń do WYKONANYCH poprzez
zaznaczenie w formularzu zlecenia odpowiedniego kwadratu. Takie działanie, przyśpiesza
otwarcie programu, ponieważ aplikacja przy każdym uruchomieniu sprawdza poprawność
danych – ale tych używanych aktualnie, a więc ze statusem „w trakcie”.



Jeżeli dane mające status „wykonane” są i nie będą już potrzebne – można je usunąć
fizycznie, kasując całe zlecenie. To także zwiększa szybkość pracy programu – w mniejszych
plikach program szybciej znajduje informacje potrzebne do analiz



W opcji NARZĘDZIA istnieje możliwość skasowania SAMYCH CZYNNOŚCI wg. zakresu dat. To
wygodna opcja dla usuwania starych niepotrzebnych zapisów czynności, już rozliczonych (np.
z poprzednich lat).

Archiwizacja danych – zasada. Program komputerowy dla firm:
ROZLICZANIE CZASU PRACY GOLD
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Program dla lekarzy ROZLICZANIE CZASU PRACY GOLD posiada prosty, ale
sprawdzony system archiwizacji danych. O ile bowiem program można zainstalować
ponownie np. gdy dojdzie do awarii, to DANE, które wprowadza Użytkownik, znikną
bezpowrotnie gdy nie były archiwizowane.
Sama archiwizacja działa w bardzo prosty sposób:
1.Przy zamykaniu programu, Użytkownik jest pytany o archiwizację i jeśli ją wybierze, to
sam proces przebiega automatycznie i szybko.
2. Standardowo, dane zapisywane są w podfolderze (tam gdzie jest zainstalowany program) z
oznaczeniem daty w formacie: ROK_MIESIĄC_GODZINA_MINUTA_SEKUNDA (łatwym do
identyfikacji).
3. Można wybrać inną lokalizację dla zapisu: pendrive, dysk wirtualny etc.
4. Każda archiwizacja zawiera komplet danych: od pierwszego dnia do dzisiaj.
W przypadku awarii np. baz danych, można uszkodzone pliki zastąpić tymi
zarchiwizowanymi (np. z wczoraj). Ewentualnie pozostanie dopisanie straconych informacji z
dnia dzisiejszego, ale to nie stanowi takiego problemu, jak odtwarzanie wszystkich
informacji.
Dane można przywrócić następujący sposób: ręcznie, kopiując pliki z wybranej archiwizacji
do folderu z programem (nadgrywanie)
Usuwanie starych archiwizacji.
Codzienne archiwizowanie danych to dobry zwyczaj. Z czasem jednak, na twardym dysku
zapisane kopie zaczynają zajmować dużo miejsca. Po kilku latach pracy z programem „waga”
jednego zapisu to ok. 20 MB. Razy 200 dni, to ok. 4 GB.
Ponieważ każda archiwizacja zawiera komplet danych: od pierwszego dnia do dzisiaj, to tak
naprawdę, bardzo stare kopie nie sa potrzebne. Wystarczy gdy pozostanie ich np. 10 -15 (tych
najnowszych)

Kokpit technologa - ergonomia i wydajność
Program ROZLICZANIE CZASU PRACY w produkcji, to przykład aplikacji dedykowanej Użytkownikowi,
który traktuje ją jako narzędzie dla wykonania konkretnej pracy w swojej branży. Struktura logiczna
programu jest wpasowana w system hali produkcyjnej, a więc jest dodatkiem, który ma być prosty w
obsłudze, niezawodny, a wprowadzanie informacji musi odbywać się szybko, bo priorytetem jest
produkcja, a nie zabawa w rozgryzanie funkcji aplikacji. Zakłada się, że program obsługuje
brygadzista, lub sami pracownicy (opcja pracy z wylogowaniem). Dlatego sam formularz
wprowadzania danych o czynnościach jest prosty, a czas wprowadzenia informacji pod koniec zmiany
to ok 10 sekund na pracownika.
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Żeby jednak wszystko odbywało się szybko, należy odpowiednio ułożyć technologię wykonania
produktu, tak, aby końcowy użytkownik mógł tylko wybierać z okien podpowiedzi, akceptując tak
naprawdę tylko proponowane ilości, pozostałe parametry program dopisuje już sam.

Program
ROZLICZANIE CZASU PRACY w produkcji oferuje firmie (oprócz oczywistego rozliczania
pracowników) pewien sprawdzony, gotowy system obsługi produkcji, pozwalający zmniejszyć
koszty i kontrolować wszystkie etapy w procesie wytwarzania.

Głównym obszarem pracy technologa jest procedura o nazwie BAZY DANYCH, gdzie definiowane sa
zlecenia, układana technologia, porządkowane zakończone prace etc. Ten bardzo istotny obszar
pracy (BAZY DANYCH) został skonstruowany tak, aby w logiczny sposób można było zarówno
operować grupami danych (np. kopiowanie całych zleceń z operacjami - gdy są podobne), jak i
znajdować błędy w czynnościach, analizować obciążenia maszyn, wąskie gardła, zagrożone terminy,
oraz optymalizować technologię w trakcie procesu produkcyjnego. Wystarczy wybrać (podświetlić)
jedno zlecenie i wszystkie przyciski, komunikaty etc. zostają z nim powiązane.

System pozwalający wykryć omyłki podczas wprowadzania danych w
programie ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD (w. 4.20)
W programie ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI, podobnie jak w innych tego typu aplikacjach
bazodanowych, zdarzają się niezawinione, statystycznie uzasadnione pomyłki podczas wprowadzania
danych.
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Zdarzają się też przekłamania zamierzone, gdyż w końcu generowane przez program raporty są
podstawą do wypłacania pieniędzy. Dlatego jedną z form zabezpieczeń jest stosowanie tzw. KART
PRODUKCYJNYCH, czyli wykazu operacji dla aktualnie wytwarzanego produktu, z dodatkowymi
polami, w które sam pracownik (pod koniec zmiany) wpisuje wykonaną ilość każdej czynności i
sygnuje ten wpis własnym podpisem. Taka karta, przekazywana jest operatorowi, który dokonuje jej
podstawie, wpisów do programu. W przypadku wątpliwości zgłoszonych przez pracownika, można
łatwo porównać oryginał (z podpisem pracownika) z wydrukiem wykazu czynności generowanym z
opcji PRACOWNICY (dla wybranej osoby i zakresu czasu).

Inteligentny formularz do SZYBKIEGO wprowadzania danych o
czynnościach pracowników w programie ROZLICZANIE CZASU PRACY w
PRODUKCJI GOLD (4.19)
Idea programu polega na wykorzystaniu kart technologicznych operacji, zaplanowanych przez
technologa, w procesie wprowadzania danych o czynnościach wykonanych przez pracowników na
produkcji. Zliczanie realnego czasu, kosztów i ilości sztuk w produkcji, przeciwstawiane jest
informacjom zawartym w technologii. Szereg generowanych analiz i raportów pozwala na
podejmowanie decyzji optymalizujących procesy produkcyjne, oraz na doraźne zmiany organizacyjne
i technologiczne, gdyż nie zawsze realizacja odbywa się zgodnie z planem.
Moduł DOPISYWANIE, przeznaczony do wprowadzania (najczęściej pod koniec zmiany) danych o
wykonanej pracy, pozwala to robić na 2 sposoby:
STANDARDOWO – wybierając z rozwijanych tabel pracownika, projekt, operacje i przypisując
wykonane ilości (czas i koszt przeliczane są automatycznie),
PRZEZ WPISYWANIE – zaczynamy wpisywać np. nazwę (numer) projektu, czy operacji – a program
dopisuje pozostała cześć nazwy.
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Aplikacja ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD (4.19) pozwala na kontrolę wprowadzanej
(wykonanej) ilości, sprawdzając czy nie są przekraczane ilości dzienne (dla tej operacji) oraz globalne
dla całego zlecenia. Wybranie opcji BLOKADA ILOŚCI powoduje automatyczne wstawianie
zdefiniowanej w operacji liczby sztuk (można to zmienić) co znacznie przyśpiesza proces wypełniania
formularza.
Jak to działa ?
Przy włączonej opcji BLOKADA ILOŚCI, program proponuje DZIENNĄ ILOŚĆ jaka została
zadeklarowana w karcie operacji przez technologa. W przypadku, gdy grozi przekroczenie ŁĄCZNEJ
LICZBY SZTUK ( w całym zleceniu), proponowana ilość jest zmniejszana, tak aby nie wykonać więcej
operacji niż wynika to ze zlecenia. Opcję BLOKADA ILOŚCI można włączać i wyłączać z poziomu
MENU/NARZĘDZIA.)
Inne parametry takie jak: BLOKADA PROJEKTU (deklarujemy tylko pracownika i operacje), zerowanie
lub pozostawianie wartości pól, pozwalają dostosować program do specyfiki każdej firmy.
W efekcie, czas wprowadzenie danych o wykonanej pracy w firmie pod koniec zmiany to ok. 10
sekund na pracownika, co przy 60-o osobowej załodze wyniesie niecałe 10 minut.

Wersja 4.21 – wykorzystanie czytnika kodów paskowych przy
wprowadzaniu czynności. Przykład pracy z programem.
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Zakup niedrogiego czytnika kodów kreskowych USB pozwala na dalsze zautomatyzowanie
pracy w firmie i szybsze wprowadzanie danych o wykonanych czynnościach. Nowa metoda (
to opcja: dalej można wprowadzać informacje metodą wybierania z tabeli ) co ważne,
eliminuje też potencjalne błędy.
W wersji 4.21 dodano dodatkowy przycisk dla wygenerowania KART PRACY
zawierających także KOD KRESKOWY dla każdej operacji.
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Proponowany (i wygodny) przez nas sposób pracy polega na codziennym wygenerowaniu
KART, wpisaniu przez PRACOWNIKA wykonanej ILOŚCI i swojego SYMBOLU . Na
podstawie tych wpisów, brygadzista pod koniec zmiany, wykorzystując czytnik kodów
szybko identyfikuje produkt i operację, wpisuje ilość, pracownika i zapisuje czynność.
Podłączony do portu USB czytnik, wpisuje kod kreskowy w górne pole formularza , a
wciśniecie klawisza ENTER lub kliknięcie w SZUKAJ pokazuje dane znalezionej w bazie
danych operacji !.
W skrócie:
1. Wygeneruj KARTĘ PRACY dla wybranego ZLECENIA wraz z KODAMI
KRESKOWYMI.
2. Pracownicy po wykonaniu operacji zaznaczają ilość i swój symbolo
3 - 4 - 5. Z pomocą taniego czytnika USB brygadzista pod koniec zmiany na
podstawie KARTY PRACY szybko wprowadza dane.
Właśnie dla celu pracy z czytnikiem kodów kreskowych, w opcji MENU istnieje osobny
przycisk, wywołujący formularz przygotowany specjalnie w tym celu. W górne pole po
zeskanowaniu kodu „wskakuje” jego numer. Wystarczy „kliknąć” w przycisk SZUKAJ, lub
wcisnąć ENTER aby program odszukał odpowiednią OPERACJĘ i ZLECENIE. Teraz
wystarczy podać ilość, oraz wybrać pracownika i w oparciu o zdefiniowaną operację
czynność zostanie również zdefiniowana.

Ta metoda pozwala zaoszczędzić ok. 20 sekund co w przypadku wprowadzania informacji dla 50 osób
daje oszczędność czasu ok 17 minut.
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Włączenie opcji CZYTNIKA odbywa się w NARZĘDZIACH (wymaga zaznaczenia kwadratu dla tej opcji).

Opcja czytnika kodów kreskowych wbudowana jest w program wersji GOLD( w wersjach
MINI nie występuje)

Wersja 4.21 – Moduł zarządzania archiwizacjami.

W momencie zamykania programu, aplikacja proponuje zapis danych. Zapis, każdorazowo, dotyczy
WSZYSTKICH informacji: od wprowadzonego pierwszego dnia, do momentu archiwizacji.
Jest to bezpieczny sposób zachowania danych. W przypadku np. awarii, zawsze można zainstalować
program od nowa, a następnie dograć zapisane ostatniego dnia przed awarią bazy danych. Także w
przypadku uszkodzenia samych danych, nadgrywamy zapisany komplet plików z poprzedniego dnia
(gdy wszystko działało) dzięki czemu co najwyżej uzupełniamy informacje z dnia awarii.
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W oknie wyświetlane są dyski i foldery wskazujące, gdzie i kiedy zapisano pliki, oraz czy są dostępne.
Ponieważ – jak napisaliśmy – każda archiwizacja zawiera komplet danych od początku do momentu
zapisu, tak naprawdę wystarczy kilka ostatnich ( od 5 do 15 ). Aby zaoszczędzić miejsce na dysku,
program pozwala na usuwanie dawnych zapisów, pozostawiając te wykonane niedawno.

ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD (w. 4.21)
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Wydruk dla EWIDENCJI CZASU PRACY - obowiązkowego dokumentu w FIRMACH
Program ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI, o czym wielokrotnie pisaliśmy :), oferuje
szereg formularzy, analiz i wydruków, wykraczających poza zwykłe zliczanie czasu pracy
zatrudnionych, Oprócz wielu analiz przeznaczonych dla technologa i brygadzisty, które stanowią
podstawę sterowania produkcją i omijania pułapek w rodzaju "wąskie gardła", absencja czy awarie,
pozwala stworzenie zestawienia, będącego podstawą dla dokumentu tworzonego w księgowości o
nazwie EWIDENCJA. Chociaż generowany wydruk nie jest EWIDENCJĄ w sensie "stricto" (nie zawiera
danych o urlopach, dniach wolnych etc.), to znajdują się na nim najważniejsze informacje: realny czas
pracy (koszt), powiązany z datami i wykonanymi czynnościami. Te dane, stanowią sedno EWIDENCJI,
ponieważ celem jej prowadzenia jest wykazanie źródła generowanej listy płac.
Podobne zestawienie (chociaż bardziej rozbudowane), otrzymamy w opcji RAPORTY - PRAC1.
Dla bardziej zaawansowanych obliczeń, program oferuje eksport ŹRÓDŁOWYCH danych do arkusza
EXCEL, który oferuje bardzo wyrafinowane narzędzia dla tworzenia specjalistycznych raportów.

ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD
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Wprowadzać dane o czynnościach, pod koniec zmiany, można na TRZY
SPOSOBY.

1. Uprawnienia "SZEF". Dane WSZYSTKICH pracowników wprowadza 1 osoba (np. brygadzista) na
podstawie kart pracy, z użyciem czytnika kodów kreskowych lub ręcznie, z możliwością generowania
zestawień i analiz, ORAZ DOSTĘPEM DO WSZYSTKICH BAZ DANYCH .

2. Uprawnienia "indywidualne". Dane wszystkich pracowników jak wyżej, wprowadza jedna osoba ale BEZ MOŻLIWOŚCI uruchamiania innych opcji. Może tylko dopisywać informacje - bez
wprowadzania korekt w przypadku pomyłki ( może to robić tylko "szef")

3. "Logowanie z wylogowaniem". Po zaznaczeniu tej opcji w NARZĘDZIACH, i uruchomieniu programu
w trybie "indywidualne", każdy z pracowników po podaniu SWOJEGO hasła zdefiniowanego w bazie
PRACOWNICY, może sam wprowadzać TYLKO swoje dane o czynnościach. W tym przypadku, można
ustawić komputer centralnie. Wybranie sposobu nr. 3, nie obciąża dodatkowymi obowiązkami
brygadzisty.

