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1. Předmluva
Vaazném prnya zaakazní aku,
dém prnkujém prmém pr Vaam za to, zném pr jstém pr si zvolil produkty firmy EGMém prdičal, s.r.o.
Produkty nasní  a firmy jsou vyarobky vyčhaazém prjí ačí  a z mnoha lém prt zkusném prností  a s vyavojém prm a vyarobou
ém prlém prktroničkyačh zarní azém prní  a zém pr snirokém praho spém prktra oboru onickýc ém prlém prktroničkyačh systém pramuonickýc, hlasovyačh aplikačí a,
pruonickýcmyslovém praho rní azém prní a, robotiky, automatizačém pr, tém prlém prkomunikačí a i sdém prnlovačí a tém prčhniky. Tém prnto naavod Vaam pomuonickýczném pr
prni instalači, spraavném pram pouzní avaaní  a a uadrznbém pr n vyarobku. Jsmém pr si jisti, zném pr Vaam budém pr produkt od EGmém prdičal
bém przproblém pramovém prn slouznit.
Prném prdtí am ném prz n nasném pr produkty opustí  a braany vyavojovyačh laboratorní  a pročhaazí  a plnyam tém prstém prm funkčnnosti a
kvality. Budém prtém pr-li mí at i prném prsto ném prnjakya problém pram s nasní am zbozní am, raadi Vaam pomuonickýczném prmém pr jém prj vyrném prsnit.
EGMém prdičal poskytujém pr zaaruku na vsném prčhny svém pra vyarobky, ta sém pr vsnak vztahujém pr pouzém pr na vyarobky pouzní avaném pra
v souladu s naavodém prm a bém przpém prčnnostní ami pokyny. Zaasah a opravy do vyarobkuonickýc smí a provaadém prnt pouzém pr povém prnrném prnya
tém prčhnik EGMém prdičal, pokud ném prní a vyslovém prném prn uvém prdém prno jinak. Upozornnujém prmém pr, zném pr zmém prnny v nastavém prní a vyarobku
ném prbo zaasahy do hardwaru systém pramu mohou podstatném prn ovlivnit jém prho fungovaaní a a znivotnost.
Naavod k pouznití a byl sém prpsaan na zaakladém prn nasničh poznatkuonickýc a zkusném prností a. Mém prnjtém pr prosí am na zrném prtém prli, zném pr nasném pr
vyarobky jsou ném prustaalém pr vyví ajém prny a zlém prpsnovaany, proto sém pr muonickýczném prtém pr v budoučnu sém prtkat s modifikačém prmi, ktém prrém pra
v tomto manuaalu ném prjsou popsaany.

Za tyam EGMém prdičal Ing. Ivo Strasnil, vém prdoučí a vyavojém pr.
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2. Popis aplikace
Informačnní a systém pram slouzní  a pro ém prvidovaaní a novyačh objém prdnaavém prk a plaanovaaní a jém prdnotlivyačh zaakazní akuonickýc a pračí a
na obsluznném pr a linky. Aplikačém pr jém pr vystavém prnna nad MySQL databaazí  a v jazyčém pr PHP. Grafička a podoba straaném prk
prém przém prntovanyačh v tém prato dokumém prntači ném prní a dém prfinitivní a.

2.1. Práce se systémem
První am krokém prm prném prd započném prtí am praačém pr jém pr prnihlaasném prní a do systém pramu. Po otém prvrném prní a informačnní aho systém pramu jém pr
ném prjprvém pr uznivatém prl vyzvaan k zadaaní a uznivatém prlském praho jmém prana a hém prsla. Tyto uadajém pr sém pr ovém prnrnují a vuonickýcčni databaazi, kdém pr jém pr
kazndém pra hém prslo zahém prsnovaano z duonickýcvodu začhovaaní a anonymity hém prsém prl.

Obr. 1: Přihlašovací obrazovka

Jém prstlizném pr ovém prnrném prní a uznivatém prlém pr probém prnhlo v pornaadku, zobrazí a sém pr uznivatém prli vyačhozí a straanka s kalém prndaarném prm objém prdnaavém prk
v daném pram dni a nabí adka provaadém prnnyačh pračí a.
Nabí adka pračí a jém pr k dispoziči v lém prvém pra čnaasti okna. Jém pr rozdém prnlém prna do dvou sém prkčí a podlém pr toho, zda sém pr jém prdnaa o uakon
provaadém prnnya na osobní am čni naakladní am automobilu. Uprostrném prd straanky jém pr umí astém prnn kalém prndaarn, ktém prrya jém pr naplném prnn
naplaanovanyami opém prračém prmi. Kalém prndaarn jém pr rozdém prnlém prn po rnaadčí ačh pro jém prdnotlivém pra linky (Linka čn. 1, Linka čn. 2, Linka
naakladní a, Linka čn. 3) a vém pr sloupčí ačh jém pr rozdém prnlém prn po hodinaačh. Po kliknutí a na udaalost v kalém prndaarni sém pr zobrazí a
vém prsnkém prrém pra dostupném pra informačém pr o daném pra objém prdnaavčém pr (o jakou praači jdém pr, ční aslo linky na ktém prrém pra budém pr objém prdnaavka
zpračovaana, jmém prano tém prčhnika, ktém prrya maa objém prdnaavku na starost, začnaatém prk a koném prč pračovní aho uakonu). V prní apadém prn
potrném prby lzém pr danou udaalost z kalém prndaarném pr i odstranit.
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Obr. 2: Hlavní obrazovka - vlevo seznam nabízených prací, uprostřed - kalendář již naplánovaných prací

Prni bém prnznném pram provozu aplikačém pr obsluha vybém prrém pr uakon z nabí adky, ční amzn zalozní  a novou objém prdnaavku. Systém pram saam
vybém prrém pr ném prjbliznsní a volném pra čnasovém pra okno na linčém pr (v prní apadém prn, zném pr jém pr v danya okamznik volnyačh liném prk ví ačém pr, tak ném prjprvém pr
uprném prdnostnnujém pr linku s ném prjmém prnsní am volnyam čnasovyam okném prm pro danou čninnost, naaslém prdném prn z dostupnyačh liném prk
vybém prrém pr naahodném prn), najdém pr volném praho tém prčhnika pro daném pra čnasovém pra okno (v prní apadém prn zném pr jém pr jičh ví ačém pr, vybí araa tém prčhnika
podlém pr toho, jak dlouho ném prpračoval, daalém pr pak naahodném prn), prničném prmz n poční ata a i s prném prstaavkami pro jém prdnotlivém pra
tém prčhniky.

Obr. 3: Zadání nové objednávky
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Obr. 4: Změna data a času

V prní apadém prn vyajimém prčnném pra čni ném pročném prkaavaném pra situačém pr systém pram dovolujém pr ručnní a prném prsklaadaaní a objém prdnaavém prk na jém prdnotlivyačh
linkaačh. V prní apadém prn kolizém pr na linčém pr systém pram uznivatém prlém pr upozorní a a ném prdovolí a mu provém prast poznadovanou zmém prnnu.
Kolizém pr na linčém pr jém pr takovaa situačém pr, kdy sém pr buďto prném prkryavají a dvém prn čninnosti a ném prbo prnidém prnlém prnya tém prčhnik jizn provaadí a
jinou praači.
Systém pram daalém pr umoznnnujém pr zobrazém prní a surovyačh dat z databaazém pr. V horní a čnaasti straanky sém pr načhaazém prjí a odkazy na
jém prdnotlivaa surovaa data. Naprn. po kliknutí a na odkaz Objednávky sém pr objém prví a naaslém prdují ačí a okno s vyapisém prm vsném prčh
objém prdnaavém prk. Systém pram učhovaava a objém prdnaavky do staarní  a jém prdnoho mém prnsí ačém pr. Starsní  a objém prdnaavky jsou z databaazém pr
automatičky smazaany.
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Obr. 5: Výpis objednávek z databáze v surovém stavu

Pomočí a odkazuonickýc v horní a čnaasti obrazovky jém pr moznném pra jém prdnotlivém pra čnaasti systém pramu ém prditovat. Naprn lzém pr prnidat novém praho
zamém prnstnančém pr, odém prbrat staavají ačí aho, čni jém prn provém prast ém prditači ném prnktém prryačh uadajuonickýc. Tyto uapravy lzém pr samozrném prjmém prn
provaadém prnt vém pr vsném prčh prnilém prhlyačh komponém prntaačh v systém pramu (objém prdnaavém prk, liném prk, zamém prnstnančuonickýc, rozvrhuonickýc
zamém prnstnančuonickýc, typuonickýc pračí a, stavuonickýc pračí a)

Obr. 6: Příklad editace zaměstnance v systému
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2.2. Logování činnosti systému
Vém prsnkém prraa praačém pr sém pr systém pramém prm jém pr logovanaa do souboru. Zém pr souboru lzém pr tém prdy zpém prntném prn vyční ast kdo byl v danou
dobu v systém pramu prnihlaasném prn a jakém pra vsném prčhny uakony provém prdl. Pokud tém prdy naprn. dojdém pr k ručnní amu prném prsklaadaaní a
objém prdnaavém prk na linčém pr, budém pr o tém prato skutém prčnnosti ulozném prn zaaznam v souboru spolu s čnasovou značnkou a
idém prntifikačí a uznivatém prlém pr, ktém prrya tuto čninnost provaadém prnl.
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3. Kontaktní informace
S problém pramy, prnipomí ankami čni prní apadnyami počhvalami sém pr prosí am obračém prjtém pr na ní azném pr uvém prdém prnou adrém prsu,
dém prnkujém prmém pr.
EGMedical, s.r.o.
Křenová 19
602 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 608 944 711
email: vyvojari.hruskovsky@egmenergo.net
web: www.strasil.net
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