Instrukcja dotycząca ustawiania statusów na wyrobach gotowych
Statusy na Wyrobach gotowych służą do rejestracji przebiegu pracy indywidualnie dla
każdego Wyrobu gotowego i są niezależne od statusów Zleceń produkcyjnych. Zmiana
statusów umożliwia:
- nadawanie toku produkcyjnego składającego się z określonej ilości czynności,
- tworzenie kolejek operacji do wykonania dla kolejnych stanowisk produkcyjnych,
- przechowywanie aktualnego stanu prac w jakim znajduje się Wyrób gotowy,
- odtwarzanie historii wykonania Wyrobu gotowego,
- generowanie powiadomień o stanie Wyrobu gotowego.
W związku z powyższymi użytkownicy mają przydzielone określone uprawnienia do zmiany
konkretnych statusów. Ponadto zmiana statusów na następne zależy od ustawienia
statusów poprzednich.

Statusy zmieniamy na Karcie wyrobu gotowego dostępnej z poziomu zakładki „Wyroby
gotowe”

Historia statusów, które zostały ustawione na danym wyrobie dostpna jest również z poziomu Karty
wyrobu gotowego.

Poniżej przedstawiono graf możliwych statusów dla pozycji magazynowej:

W tabeli poniżej zostały umieszczone działy odpowiedzialne za poszczególne zmiany
statusów:
Nazwa obszaru
Status
odpowiedzialnego
Handlowiec, grafik Nowa etykieta
Handlowiec, grafik Nowa wersja
Handlowiec, grafik

Do weryfikacji

Handlowiec, grafik

Bez zmian

Handlowiec, grafik

Do ponownego
naświetlenia
polimerów
Przyjęto Do Realizacji
Wysłane do akceptacji
Zmiany wprowadzone
przez klienta
Akceptacja klienta
Wysłanie Proof
Akceptacja Proof
Zakończono montaż
przez CTP
Montaż przez CTP
Montaż przez grafika
Montaż sprawdzono
Zlecenie Naświetlenia
Płyt
Płyty Naświetlone
Zakończenie Prac
Graficznych

grafik
grafik
grafik
grafik
grafik
grafik
CTP
grafik
grafik
grafik
Kierownik, grafik
CTP
grafik

Opis
Etykieta drukowana po raz pierwszy
Następna wersja etykiety, która już była
drukowana
Oznacza konieczność zweryfikowania
statusu wejściowego etykiety
Etykieta po weryfikacji - brak konieczności
zmian
Konieczność ponownego naświetlenia
plików
Przyjęto do realizacji w dziale graficznym
Pliki wysłano do akceptacji do klienta
Klient odesłał pliki po wprowadzeniu zmian
Pliki uzyskały akceptację klienta
Proof został wysłany do klienta
Klient zaakceptował proof
Dział CTP zakończył montaż
Trwa montaż w dziale CTP
Trwa montaż w dziale graficznym
Montaż został sprawdzony
Zlecono naświetlanie płyt w dziale CTP
CTP zakończyło naświetlanie płyt
Całość prac graficznych została zakończona

Proszę o postępowanie zgodnie z niniejsza instrukcją
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Waldemar Franczak

