Provedené úpravy (od verze 2.2.30)
1. Zcela přeprogramován LCD Monitor (a mistr)
• Při každém startu modulu dojde k „vynulování“ příznaku aktivní na linkách (to
z důvodu toho aby na LCD či u mistrů nezůstávala „aktivní linka“ v případě ukončení
linky z důvodu havarie SW) aktivita se v případě že linka běží obnoví během cca 10-20
sec. Toto vynulování se v případě LCD monitoru děje pravidelně při spuštění
„spořiče“ a během průběhu spořiče pak činností linky dojde k „oživení“ aktivity.
• Podstatně zrychlena odezva při „requery“ dat pro monitor – přepracováno
vyhodnocování na úrovni SQL serveru a příslušných view
• Je definitivně filtrováno zobrazení linek na (zatím) 2 LCD monitorech. Parametry pro
spuštění SW
o pro linky na LCD 1 se spouští s parametrem 91
o pro linky na LCD 2 se spouští s parametrem 93
o pro linky mistrů 1 se spouští s parametrem 92
o pro linky mistrů 2 se spouští s parametrem 94
Jaká linka se kde bude spouštět je součástí nastavení pro jednotlivé linky
•

Po této úpravě je možné provést snížení intervalu requery dat

2. Za běhu linky a dané směny lze pomocí klávesy W zadat počet zmetků a oprav
3. Zcela přeprogramována logika při změně počtu osob na lince za běhu směny
• V případě použití klávesy „N“ pro změnu počtu lidí je spuštěn časovač (3 sec) kdy se
ještě čeká na další stisk klávesy N (i opakovaně), až teprve po té uběhnutí tohoto
intervalu je provedeno vlastní vyhodnocení. Po dobu spuštěmí uvedeného časovače
je skryta informace o taktu a počtu kusů, místo toho je červeně zobrazen průběh
časovače. Pokud se provede změna počtu osob pomocí myši tak se vyhodnocení
spouští okamžitě po potvrzení počtu a nedochází ke spuštění časovače.
4. Provedena příprava pro spuštění CAK linky (airbagy), ještě budu potřebovat něco doladit a
případně zítra odzkoušet.
CO ještě v nejbližší době musím dodělat :
• Možnost změny počtu lidí na lice od mistra za běhu směny
• Přepočet počtu výrobků v případě že za běhu směny dojde k jejímu prodloužení
• Konfortnější obsluha od mistrů při zadávání počtu zmetků a oprav (trochu jiný
monitor)
• Možnost automatického zvednutí programu monitor mistři z lišty v případě že dojde
k nějaké poruchové akci na lince

