
 

 

 

Panel Produkcyjny BY CTI 

Zmiany w kolejnych wersjach 

 

W Wersji 2.0 

• Wprowadzono podliczanie łącznej sumy odpadów ze zlecenia ze wszystkich PW. 

• Dodano możliwość rejestracji czasu pracy na czynności "na zmianie". 

• Dodano możliwość niepodawania ilości powstałych awarii 

• Wprowadzono możliwość ustawienia podpowiadania 0 szt. na PW odpad. 

• Poprawa wydajności programu 

 

W wersji 1.9.9 

• Dodano możliwość ustawienia ukrywania zleceń z poziomu panelu administratora (powyżej 

wybranego % realizacji) 

• Wprowadzono możliwość wyświetlenia szczegółów zakończonej już awarii z poziomu panelu 

kierownika 

• Dodano możliwość ustawienia ilości kopii wydruku etykiet (ustawienia administratora: inne) 

• Dodano możliwość wyświetlania kodów i ilości przypisanych awarii podczas ich zakańczania 

(zarówno z poziomu pracownika jak i kierownika) 

 

W Wersji 1.9.8 

• Dodano możliwość wykonania wydruku ZP Zasoby z poziomu Panelu 

• Dodano możliwość zapisania kolejności zleceń z poziomu Kierownika i wyboru tej kolejności 

jako domyślne sortowanie dla pracownika 

• Zaktualizowano komponenty Telerika 



 

 

W Wersji 1.9.7 

• Wprowadzono Panel Kierownika 

• Dodano możliwość podglądu rozpoczętych czynności z poziomu Panelu Kierownika, 

• Dodano możliwość zakończenia awarii z poziomu Panelu Kierownika 

• Wprowadzono nowe uprawnienie: czy pracownik może zakończyć awarię 

• Dodano możliwość przejścia z poziomu kierownika na pracownika 

• Wprowadzono możliwość podglądu zleceń z poziomu kierownika 

• Wprowadzono możliwość podglądu awarii z poziomu kierownika 

• Dodano wyświetlanie informacji o przerwach pracowników z poziomu Kierownika 

• Dodano możliwość sprawdzania poziomu pracownika podczas logowania 

• Wprowadzono możliwość wpisywania daty zakończenia realizacji czynności 'na zmianie' dla 

firmy  

 

W Wersji 1.9.6 

• Wprowadzono możliwość powrotu do zlecenia po rozpoczęciu i zakończeniu czynności "na 

zmianie" 

• Wprowadzono możliwość brak rejestracji czasu pracy dla zasobu "na zmianie" 

• Wprowadzono  przycisk klawiatury ekranowej na liście zleceń, 

• Wprowadzono możliwość ukrywania zleceń, gdzie zrealizowano ponad 95% wyrobu gotowego 

• Wprowadzono możliwość nie wylogowywania operatora po rozpoczęciu czynności 

• Wprowadzono możliwość kontroli z poziomu Panelu czy czynność nie została zakończona po 

stronie Produkcji 

 

W Wersji 1.9.5 

• Wprowadzono rozszerzenie loga dot. wydruku etykiet  

• Uaktualniono mechanizm rejestracji awarii i uszkodzeń 

• Wprowadzono możliwość zgłoszenia awarii podczas realizacji czynności 

• Wprowadzono możliwość realizacji całkowitej nawet gdy w zleceniu nie ma zasobów  

• Uaktualniono mechanizm dot. przeliczania ilości surowców w realizacji z zamiennikami 

• Dodano możliwość  obsługi parametru realizacji całkowitej z zamiennikami (pobieranie listy 

surowców w/g dokumentów MM przypisanych do zlecenia) 



 

 

 

W Wersji 1.9.4 

• Wprowadzono możliwość logowania do serwera MSSQL za pomocą połączenia NT 

• Wprowadzono automatyczne pobieranie listy serwerów i listy baz przy rozwijaniu w 

Ustawieniach zakładka MSSQL 

• Wprowadzono pobieranie ID domyślnego magazynu produktów/surowców gdy 

pracownik/dział nie ma przypisanego konkretnego, 

W Wersji 1.9.3 

• Wprowadzono pobieranie łącznego czasu realizacji zasobu przez pracownika w danym zleceniu 

• Wprowadzono obsługę przeliczania surowców na RW na postawie wagi surowca gotowego 

przy realizacji całkowitej 

• Wprowadzono dodatkowe modyfikacje w wyglądzie interfejsu 

• Dodano możliwość wyświetlania informacji o czasie wykorzystania zasobów 

• Wprowadzono pracy w trybie pełnoekranowym bez możliwość zminimalizowania  

• Wprowadzono możliwość wydruku etykiet 

W Wersji 1.9.2 

• Dodano możliwość pobierania uszkodzeń ze słownika realizacji zasobów 

• Wprowadzono możliwość konfigurowania dodawania uszkodzeń do realizowanego zasobu 

• Dodano możliwość wyboru podpowiadania dodawanej ilości uszkodzeń 

W Wersji 1.9.1 

• Wprowadzono okno listy zmian wersji w Ustawieniach programu 

• Dodano możliwość ewidencjonowania przerw wykonywaniu czynności (konfiguracja w 

Ustawieniach Zasobów) 

 

 

 


