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KRÁTKÉ ZPRÁVY


Ceník prošel změnou upřednostňující věrné
zákazníky s platnou licencí hotline and upgrade.
Pro zákazníky s aktuální licencí platí ceny služeb
a prací až s 50% slevou.



Modul SKLAD nově i s režimem FIFO – First in
First out. Je možné se rozhodnout při zavádění
skladu nebo přejít ze současného systému
výdeje s průměrnými cenami. Výdeje s cenami
dle pořadí příjmů lze nově prokazovat v evidenci
uzávěrkových souborů účetního skladu.



Po vzájemné dohodě postupně přebral Ivar a.s.
zastoupení Profylaxu na Slovensku od SOVA
Digital a.s. Konzultace jsou nyní realizovány
pobočkou Profylax v centrále Ivar a.s. Brno.



Profylax se prosadil také daleko za hranicemi
České republiky! Nové instalace jsou v USA,
Irsku a Číně. S tím souvisí i zdokonalení
anglické mutace a připravování čínské jazykové
mutace programu.

NEWS
Fórum praktické údržby 2015

Rádi bychom Vás pozvali na Fórum praktické
údržby, na kterém se zúčastníme jako partneři.
Konference se koná 11. - 12. 3. 2015 v Trnavě
v hotelu Holiday Inn. Již čtvrtý rok si účastníci
vymění zkušenosti o fungování údržby jako živém
organismu. V tomto složitém strojku hraje hlavní roli
člověk – údržbář, hlavní téma konference.
Přednášejícími jsou přední odborníci společností:
Česká zbrojovka a.s., Kia Motors Slovakia s.r.o.,
Logio s.r.o., Maier CZ s.r.o., SCA Hygiene Products
s.r.o., Slovalco a.s., ZF Slovakia a.s. a další.
Prvních 70 přihlášených získá účast na exkurzi
ve společnosti Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Na stránkách pořadatele IPA Slovakia zadejte náš
kód 0F12-4B6F-7337 v přihlášce. Získáte ihned
slevu 36% ze vstupenky. Navštívit nás můžete na
stánku PROFYLAX ve foyer hotelu.
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Seznam novinek
1)

Druh údržby – název má nově až 25 znaků
místo původního maxima 10 znaků.

2)

Druh údržby – referenční integrita pomocí
hromadného přečíslování názvu v celém
systému.

3)

Hlavní lišta Profylaxu – včasné upozornění
na datum licence Upgrade & Hotline.

4)

Sklad – tisk etiket přímo z karty materiálu
pro aktivovaný filtr.

5)

Pracovníci – referenční integrita - změna
osobního čísla jednoho i více pracovníků.

6)

Provedená údržba - počítání nákladů v kartě
stroje je přehlednější a obsáhlejší.

7)

Objednávky – nový jednodušší způsob
stornování objednávek.

NEWS

Tipy a triky
Fulltextové vyhledávání - nové možnosti, rychlá
oprava vyhledávání vymazáním „White Spaces“,
tedy prázdných znaků, které vznikají při importu
například ze souboru XLS a CSV.
Povolte výběr přihlašovaného uživatele při startu
systému ze seznamu roletkového menu.
Při posouvání kurzorem v seznamech vpravo
chcete vidět stále některé sloupce v levém okraji
okna zafixované? Nyní možné zafixovat více
sloupců pomocí Grid editoru.

Upozornění
Spouštíme přechod na nový databázový server
NexusDB V3 a tím i verzi Profylaxu pro tento server!
Nový Nexus je výkonnější, rychlejší a poskytuje
další možnosti vývoje. Nová verze není zpoplatněna
a bude nasazována ve vyhrazeném čase během
standardních konzultací. Úplné ukončení podpory
NexusDB V1 a vydávání Profylaxu pro tento server
je naplánováno na začátek roku 2016!
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NEWS

Druh údržby má delší kód a disponuje kompletní
referenční integritou pomocí nové procedury přečíslování
Kód druhu údržby nyní může mít až 25 znaků. To stačí k plnohodnotnému kódu, který bude zahrnovat
všechny podstatné informace, které se dříve kvůli omezení nevešly. Dříve se jednalo skutečně spíše
o kód, nyní už můžeme říkat opravdu název. Příklad: Z původního kódu 1M_OIL_AK2 můžeme nyní
vytvořit podrobný název „Mesicni_mazani_stroje_AK2“ a přiřadit ho stroji místo původního. Jde to
i najednou novou přečíslovací procedurou třeba pro všechny druhy údržby viz „Podmínky“ níže.

Podmínky
1.

Pro ruční přepsání je nutné, aby nebyl druh
údržby použit na žádném stroji v plánu.

2.

Pro snadné přečíslování celého systému
kódů použijeme přečíslovací proceduru
v menu Servis/ Programátorský servis/
Přečíslování Druhu údržby. Vpravo dále
vypíšeme do sloupečku nové názvy,
nebo si je připravíme v Excelu a soubor
naimportujeme pomocí tlačítka „Import“.
Soubor XLS obsahuje pouze 2 sloupce:
starý a nový název. Dále postupujeme
dle průvodce importem a přečíslujeme.
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NEWS

Lišta Profylaxu Vás upozorní na konec
licence Upgrade and Hotline
Na základě mnohačetných žádostí o lepší upozornění na konec licence Upgrade and Hotline jsme
zakomponovali novou funkcionalitu. Přímo v hlavní liště programu se 2 měsíce před koncem platnosti
licence objeví upozorňující text s datem, kdy licence končí. Text se každých 10 dní zvětší o jednu velikost
písma až do konce licence. Takto je dostatek času pro poptávku a i v případě „zapadnutí“ nabídky
v mailech na licenci nezapomenete a informace o stavu licence se lépe dostane k pověřené osobě.

Nejmenší a největší text upozornění na blížící se konec licence Upgrade & Hotline v hlavní nabídce.
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NEWS

SKLAD – Tisk etiket
z číselníku materiálu
Kromě tisku etiket s čárovým kódem při klasické
příjemce, je nyní možné tisknout etiketu přímo
z karty materiálu. To je výhodné především
pro rychlé nalezení funkce tisku a po importu
stavu náhradních dílů na skladu. Etiketu lze tedy
libovolně tisknout bez příjmového dokladu.

Další využití:
Místo etikety běžně
používané v příjemce
zde můžeme vytvořit
úplně jinou šablonu.
Např. evidenční štítek,
nebo změněnou etiketu
v miniaturní podobě.

Dodatečný tisk z příjemky
V menu Sklad/ Evidence skladových
dokladů/ Příjmy máme možnost k jakékoliv
příjemce znovu vytisknout požadovaný počet
etiket. To má výhodu v tom, že pokud přijmeme
11ks materiálu „Trn hrubovací“, tímto způsobem
vytiskneme rychle 11 stejných etiket na polepení
jednotlivých dílů. Někdo ale dává přednost
polepení pouze krabice, nebo místa v regálu
a zde se hodí nová metoda tisku z číselníku
materiálu.
Tisk bere v potaz aplikovaný filtr a vytiskne
etikety pro všechny ND ve filtrovaném seznamu.
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NEWS

Osobní číslo pracovníka - přečíslování
Stejně jako evidenční číslo stroje, kód náhradního dílu, nebo nově kód druhu údržby, lze nyní
přečíslovat i osobní číslo pracovníka. V menu Servis/ Programátorský servis/ Přečíslování osobního
čísla pracovníka doplníme nebo naimportujeme nová čísla pracovníků a můžeme přečíslovat.

Nyní bude mít pracovník nové osobní číslo v celém programu. I v plánu a provedené historické údržbě!
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NEWS

Provedená údržba – nové počítání nákladů

Náklady jsou v kartě stroje sumarizovány přímo pod danými sloupci jednotlivých nákladů přibyly
i součty všech prostojů a hodin trvání údržby. Součty respektují aktivní FILTR, takže si snadno
sumarizujeme náklady například jen na opravy či prevence za určité období.
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STORNO OBJEDNÁVKY
Nyní jde o práci s objednávkou v řadě
objednávek, jako je třeba založení, odeslání nebo
ukončení objednávky. Není potřeba již psát do
zvláštní poznámky „STORNO“.

NEWS
SNADNO A RYCHLE
Stornování dané objednávky pak probíhá velmi
jednoduše. Na vybranou objednávku v seznamu
oprávněný uživatel dá pravé tlačítko myši a volbu
„STORNO“. Objednávka se standardně přeškrtne:

1.

2.
V menu Objednávky/ Řady
objednávek se musí uživatelům
nastavit nové právo na STORNO.

3.

NEWS
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TIPY a TRIKY
Fulltextové vyhledávání
Najdete ho ve většině seznamech Profylaxu
v dolní liště okna pod známým tlačítkem ručičky
ukazující doprostřed řádků databáze.
Jde o hledání v celé tabulce, nebo ve zvolené
části tabulky. Prohledává fulltextově, tj. všechny
výrazy i uprostřed řetězců, například uprostřed
názvu stroje, popisu zařízení, ...
Je velmi rychlé a oblíbené, ale bohužel
mnoho uživatelů o funkci hledání často neví.

Nové možnosti
Novější je možnost hledat různými směry
v databázi, např. při přejetí hledaného výrazu
změnit směr hledání na „od aktuální věty vzad“.
Pokud je databáze obsáhlejší, nebo přejedeme
hledaný výraz rychlým klikáním na další hledání,
můžeme nyní zastavit hledání uprostřed procesu.
Jednoduše stisknutím ESC na klávesnici.
Oprava hledání – odstranění „white spaces“

Fulltextové vyhledávání nevyhledává správně,
pokud jsou v datech skryté mezery, tzv. white
spaces, které vznikají například v Excelu při práci
s daty. Skryté mezery se pak přenesou během
importů dat do Profylaxu.
Odstraníme hromadně v nejprohledávanějších
tabulkách: Karta stroje, Partneři, Skladová
karta materiálu, Hlášení a Provedené údržby.
Vždy v záložce „Seznam“ přes pravé tlačítko myši

a volbu:

NEWS
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TIPY a TRIKY

Start programu – volitelný způsob
zadání uživatele z roletkového menu
Uživatelské jméno můžete nyní vybírat ze seznamu všech
uživatelů. Vyplatí se to na vytížených pracovních stanicích:
1)

Při častém přepínání na jednom PC mezi účty – pracovník
nemusí vypisovat pokaždé jméno a heslo.

2)

Při dlouhých přihlašovacích jménech, příkladem nejdelší
české příjmení Červenokostelecký

V jisté míře jde o zásah do soukromí, vzhledu a pro někoho
do bezpečnostní politiky společnosti. Máme tedy volbu, zda tento
způsob přihlašování do programu využijeme.

Nastavení

V hlavním menu Servis/ Globální parametry/ záložka Ostatní
zaškrtneme volbu:

Věříme, že v menších instalacích a provozech s jedním PC pro skupinu údržbářů funkce uplatnění najde.
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TIPY a TRIKY
Fixování více sloupců
Důležité sloupce si dáme na začátek
seznamu, například u karty stroje. Dáme
pravé tlačítko myši a volbu Grid editor.
Zde záložku „Options“ a změníme pole
„Fixed columns“ na požadovaný počet
fixovaných sloupců:

NEWS
Nyní máme zafixovány tři sloupce, které jsme si dali dříve
dopředu v seznamu. Kurzorem pohybujeme vpravo a vlevo,
ale tři sloupce jsou zafixovány a vidíme tak důležité údaje
vždy přednostně a pohromadě.

