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Zlecenia produkcyjne 

 Aby utworzyć zlecenia produkcyjne należy najpierw sprawdzić poprawność utworzonych 

wcześniej technologii. W tym celu należy przejść do sekcji Technologie a następnie wybrać opcję 

Technologie. Zostanie wyświetlone okno jak na rysunku 1. Należy wcisnąć przycisk Sprawdź 

poprawność a następnie Akceptuj. Status technologii powinien zmienić się na Zaakceptowany. 

 
Rysunek 1 

 W kolejnym kroku należy przejść do sekcji Planowanie i wybrać opcję Zlecenia produkcyjne. 

Aby utworzyć nowe zlecenie, należy wcisnąć przycisk Dodaj nowy. Wyświetli sie okno jak na 

rysunku 2. Należy wprowadzić numer zlecenia, nazwę i zlecenia, produkt, technologię i zaplanowana 

ilość produktu. Opcjonalnie można dodać opis, planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia zlecenia 

oraz ostateczny termin realizacji zlecenia. 

 
Rysunek 2 

 Zgodnie z powyższym schematem należy dodać trzy zlecenia, odpowiednio na piwo 

w kegach, puszkach i butelkach. Ponadto dla każdego zlecenia można przejść do zakładki Rejestracja 

produkcji i wybrać pożądany sposób rejestracji meldunków (rysunek 3).  



Systemy zarządzania produkcją - MES. Laboratorium 3 
 

M. Kulasa, J. Kusibab, D. Krzych  Politechnika Rzeszowska Strona 3 

 
Rysunek 3 

Efekt końcowy powinien wyglądać jak na rysunku 4. 

 
Rysunek 4 

 Po zaznaczeniu wszystkich zleceń należy wcisnąć przycisk Aktywuj. 

Generowanie raportów 

 W celu wygenerowania przykładowego raportu należy przejść do sekcji Zaopatrzenie 

i wybrać opcję Zapotrzebowanie materiałowe. Następnie należy wcisnąć przycisk Dodaj nowy. 

Zostanie wyświetlone okno jak na rysunku 5.  
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Rysunek 5 

 Należy podać nazwę raportu i zapisać przyciskiem Zapisz. Do tabeli znajdującej sie z prawej 

strony należy dodać zlecenie (korzystając z przycisku Dodaj istniejący) dla którego ma zostać 

wygenerowany raport zapotrzebowania materiałowego. Ostatnim krokiem jest wciśnięcie przycisku 

Generuj i wybranie formatu docelowego raportu (dostępny jest w pliku PDF oraz jako arkusz 

kalkulacyjny). Wygenerowany raport powinien wyglądać podobnie jak na rysunku 6. 

 
Rysunek 6 

 Przykłady innych wygenerowanych raportów: 
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Planowanie zleceń 

 W celu wyświetlenia statusu zleceń w postaci wykresu Gantta należy przejść do sekcji 

Planowanie i wybrać opcję Planowanie zleceń. Następnie należy zaznaczyć interesujące zlecenia 

(wszystkie) tak jak przedstawiono na rysunku 7.  

 
Rysunek 7 

 Następnie należy wcisnąć przycisk Kalendarz zleceń. W wyniku tej operacji zostanie 

wyświetlony wykres pokazany na rysunku 8. Maksymalna rozpiętość czasu w kalendarzu wynosi 6 

miesięcy. 

 
Rysunek 8 

 

 

 

 


