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1. SPLETNA APLIKACIJA

•

Kaj storiti ob novi verziji OMS?

posodobitev, nova verzija aplikacije
T8 OMS je spletna aplikacija, ki se ob vsaki povezavi na matični naslov
www.trak8.com/oms naloži na vaš spletni brskalnik iz centralnega strežnika.
Zaradi zagotavljanja hitrega zagona aplikacije pa se po tem, ko T8 OMS
zapustite, nekatere datoteke ohranijo v vašem brskalniku. Prednost takšnega
delovanja je, da se vam bo T8 OMS ob naslednji prijavi zagnal bistveno hitreje,
slabost pa, da se vam pri nadgradnjah T8 OMS lahko zgodi, da se vam bodo
naložile zastarele datoteke in zato določeni deli T8 OMS ne bodo delovali.
POZOR! Ko od administratorjev T8 OMS dobite obvestilo o novi verziji,
izpeljite prijavo po opisanem postopku.
V primeru namestitve nove verzije morate pred prijavo v aplikacijo v vašem
brskalniku pobrisati predpomnjene datoteke.

•

Kaj je modul OMS ?

OMS
OMS je modul za upravljanje in evidentiranje pogodb, projektov in naročil
(Order Management System). Uporabniku omogoča vnos, urejanje in pregled
nad naročili, obenem pa omogoča ustvarjanje različnih vrst pogodb in projektov,
z njimi upravlja ter za vsakega izmed njih spremlja napredek, izvedbo in status v
sistemu.

•

Kako je sestavljen modul OMS?

OMS, prikazne strani
Vse prikazne strani modula OMS si delijo naslednje komponente oz.
funkcionalnosti. V levem delu prikazne strani je iskalnik, s katerim lahko iščemo
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in filtriramo podatke na tabeli. Nad iskalnikom je orodna vrstica, ki je
sestavljena iz dveh delov. Na levi je vrsta prikaznih strani modula: PPN, Nalogi,
Plani, Plani nosilcev, Izvedbe in Strojna poročila. S klikom na katerega izmed
naslovov prehajamo na novo prikazno stran. Na desni strani orodne vrstice je
predal Urnik. Pod orodno vrstico so podstrani - pogledi. S klikom na katerega
izmed pogledov lahko menjavamo prikaz podatkov na določeni strani. Na
nekaterih straneh je v levem spodnjem kotu gumb s puščico, ki služi izvozu
poročil. Osrednji del vsake strani je prikaz podatkov, ki je navadno v tabelarični
obliki.

•

Kaj pomeni PPN?

PPN
PPN je krajšava za tri glavne možnosti, za katere se lahko izdaja naloge. To so:
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pogodba, projekt in naročilo. Z združenimi začetnicami besed se za lažje
razumevanje na modulu OMS uporablja kratico PPN.

•

Kaj predstavlja stran PPN?

PPN, sklop, postavka, nalog, izvedba
Na strani PPN (Pogodba / Projekt / Naročilnica) ima uporabnik vpogled v
ozadje vseh pogodb, projektov ali naročilnic, v okviru katerih so nastali nalogi.
S tabel PPN in Sklop se lahko razbere kontekst in tematsko oz. strokovno
področje dodelitve nekega naloga. Postavke predstavljajo dejavnost, v okviru
katere se je nek nalog dodelilo. Na desni strani sta tabeli, Nalog in Izvedba, ki
dajeta podrobne informacije o samih nalogih in načinih njihove izvedbe.

•

Kako so tabele na strani PPN med seboj povezane?

PPN, sklop, postavka, nalog, izvedba
Vsebina tabel se prikazuje hierarhično. Za vsaki PPN se lahko dodeli več
sklopov in za vsak sklop se lahko dodeli več postavk. Če podatkov ni oz. ni bilo
dodelitev, potem bo tabela ostala prazna. S klikom na katero izmed vrednosti
znotraj tabel - PPN, sklop ali postavka, se na desni strani prikažejo vsi nalogi in
izvedbe, ki so bili k določeni tabeli dodeljeni.

•

Kako lahko dodam in izpolnim nov nalog?

nalog
Nalog na strani PPN dodamo tako, da kliknemo na gumb + v desnem zgornjem
kotu tabele. Odpre se nam prikazno okno, v katerem lahko izbiramo med več kot
desetimi različnimi vrstami nalogov. Izberemo nalog, ki nam najbolj ustreza, ker
se bodo tudi prikazna okna različnih vrst nalogov med seboj razlikovala.
Z izbiro naloga se nam odpre prikazno okno Nalog, ki je sestavljeno iz sedmih
zavihkov.
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Pod Osnovno se lahko vnese vse ključne podatke o nalogu. Določi se mu lahko
kategorijo, vrsto, PPN, ki je obvezno polje, stroškovno mesto, itd. Pod zavihkom
Opis je možno obrazložiti dodatne informacije o nalogu. S Potrebami je možno
ali s kategorijami ali z vlogami določiti, kar je potrebno za nek nalog. S Premiki
lahko določimo sredstva ali osebe, ki so za nalog pomembne. Pod Dinamiko
izvedbe se lahko za nalog določi artikle in njihovo količino. Pod vire se dodeli
osebe, skupine ali vozila, ki so vključene v nalog in bodo izvajale neko delo.
Pod Izvedbo pa se lahko doda izvedbe naloga.
POZOR! Naloge je možno dodajati ali spreminjati tudi na preostalih prikaznih
straneh. Če spremenimo nalog na eni strani, se bo spremenil tudi na preostalih
mestih na modulu OMS.
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•

Kako lahko dodam novo pogodbo, projekt ali sklop na strani
PPN?

projekt, pogodba, naročilnica
Vsaka izmed petih tabel na strani PPN ima v desnem zgornjem kotu gumb
.
S klikom na gumb se nam bo odprlo okno, v katerega bomo lahko vnesli
podatke in v tabelo dodali novo pogodbo, nalog, sklop... Tabela PPN ima še
dodatni gumb
, s katerim lahko podvajamo že dodane pogodbe oz. naročila.
Če želimo spremeniti, katero izmed že dodanih vrednosti pod tabelami, potem
zadošča, da kliknemo na izbrano pogodbo, sklop ali naročilo in odprlo se nam
bo enako okno kot pri kliku na gumb +, le da bodo nekateri podatki že vnešeni.

•

Kakšne podatke vse lahko vnesemo pri dodajanju PPN-jev,
sklopov ali izvedb?

PPN, sklop, nalog, postavka, izvedba, prikazno okno
Za vsako tabelo se pri kreiranju oz. dodajanju nove vrednosti prikaže drugačno
okno. Pod oknom PPN lahko denimo izberemo, če je nalog nastal v okviru
projekta, pogodbe ali naročilnice. V skladu z vsebino lahko doda naročnika,
podpisnika, vodjo in komercialista.
Ostala okna so prilagojena vrednosti, ki jo dodajamo pod tabelo. Pod
postavkami se lahko doda ceno, vrednost in material, pod nalog pa denimo
kategorijo, stroškovno mesto, kodo pogodbe, kodo ponudbe …
Če izpolnjujemo zavihek je priporočljivo, da ob kakršnemkoli vnosu zmeraj na
koncu potrdimo zavihek z gumbom POTRDI (skrajno desno spodaj), preden
zapremo okno. To je najzanesljivejši način shranjevanja vnešenih podatkov.

Kako na pravilen način izpolnimo PPN?
PPN, pogodba
Ko sem nam odpre okno s PPN-jem imamo privzeto nastavljeno prikaz zavihka
Osnovno. Vnesemo vse potrebne podatke (glej primere uporabe).
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Če smo podatke pravilno vnesli, lahko podatke shranimo s klikom na gumb
POTRDI v desnem spodnjem kotu. Novonastala pogodba se bo prikazala pod
tabelo PPN.

POZOR! Marsikateri dialog / obrazec lahko potrdimo komaj, ko vnesemo
obvezne podatke. Prepoznamo jih lahko s klikom na gumb POTRDI. Ob kliku
se obroba obveznih polj obarva z rdečo barvo, če ta niso izpolnjena.
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•

Kako lahko za določeni PPN ustvarimo sklope in postavke?

PPN, sklopi, postavke
Če želimo določenemu PPN-ju dodati sklope ali postavke, odpremo okno, s
katerim lahko urejamo in dodajamo PPN-je. Nato kliknemo na zavihek
postavke. Prikazali se bosta dve tabeli - Sklopi in Postavke. Pod tem zavihkom
lahko dodamo sklope in postavke, tako da kliknemo na gumb +. Odprlo se nam
bo okno za Sklop ali postavke, ki ga izpolnimo.

Ko vnešene podatke potrdimo, se bodo shranili in prikazali tudi na oknu s PPNjem (levo spodaj) in prikazni strani PPN-ja (desno spodaj).
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Postavke je možno dodati komaj, ko smo že ustvarili nov sklop. Dodamo jih
lahko pod zavihkom Postavke pod oknom za Sklop ali na prikazni strani PPN.
Ko ustvarimo in označimo sklop, se bo pod Postavkami pojavil gumb +.

•

Kaj moramo vedeti pri dodajanju novega sklopa?

sklop, zavihek urnik
Sklop na strani PPN dodamo tako, da kliknemo na gumb + v desnem zgornjem
kotu tabele.

Odpre se nam prikazno okno z večimi zavihki. Pod Osnovno se lahko vnese vse
ključne podatke o sklopu. Dodamo lahko vodjo, pričetek, vrednost in fond ur
sklopa. Pod preostalimi zavihki lahko dodamo še postavke, potrebe, vire,
priponke in status. Posebnost okna Sklop je zavihek Urnik.
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Urnik prikazuje časovni prikaz izbranega sklopa. Podatke lahko prikažemo v
tedenskem, mesečnem ali letnem obdobju. Za vsako obdobje lahko dodelimo
dneve za nek sklop.
Podatki, ki jih bomo za nek sklop vnesli pod zavihkom Urnik, bodo avtomatsko
vnešeni tudi pod predalom Urnik
vrstico.

•

, ki se nahaja na desni strani pod Orodno

Kaj je PPN status in zakaj je dodan v iskalni vrstici?

PPN, status, sklop
Za vsak PPN in sklop se kreira status, ki nam pove v kakšnem trenutnem stanju
je nek PPN ali sklop. Status je zapisan v desnem spodnjem kotu v vsaki celici.
Spremenimo ga lahko tako, da kliknem na status. Odpre se okence, v katerem so
zapisani vsi možni statusi. Izberemo poljubni status, ki se bo nato spremenil pod
izbrano celico.

9

Pod iskalno vrstico je še dodatno omogočena možnost iskanja PPN-jev po
dodeljenem statusu. V primeru izbranega statusa bo tabela s PPN-ji prikazala
samo celice z določenim statusom.

•

Kaj pomeni okrajšan zapis Meni dod., v naglavni vrstici tabel
Nalog in Izvedba?

meni dodeljen, nalog, izvedba
Pod dvema tabelama, Nalog in Izvedba, je v desnem kotu možnost
Če
okence označimo, se bodo prikazali samo nalogi in izvedbe, ki so dodeljeni
uporabniku aplikacije.

•

Kaj predstavlja predal Urnik

?

urnik, PPN, sklop
Predal Urnik se nahaja v desnem zgornjem kotu pod orodno vrstico in
predstavlja prikaz celotnega seznama PPN-jev in sklopov na časovni tabeli. Za
vsak sklop lahko iz tabele razberemo fond ur, realizacijo ter časovno
porazdelitev glede na leta, mesece in dneve. Podatke v tabeli pa lahko
prikažemo tudi v obliki števila ali v obliki trajanja. Pod dnevi lahko ob vnosu
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podatkov opazimo izpis treh številk
. Prva številka prikazuje
kolikokrat in ob katerih urah se nek sklop ponovi v izbranem dnevu. Te podatke
lahko vnesemo pod prikaznim oknom za Sklop pod zavihkom Urnik. Drugi
stolpec predstavlja število nalogov, ki je za nek plan pripisano v določenem
dnevu, tretji pa število izvedb.

•

Zakaj so šifranti pomembni za modul OMS

?

šifranti, oms
S šifranti lahko ustvarimo pomembne posamezne elemente - šifrante, ki jih
lahko nato uporabljamo oz. poljubno dodajamo na različnih mestih v aplikaciji.
Pod zavihkom
, so šifranti, ki se uporabljajo na večih modulih, npr. osebe,
skupine vozil in stroškovna mesta. Za modul OMS pa so pomembni tudi šifranti,
ki so navedeni pod zavihkom OMS.

•

Katere šifrante lahko ustvarimo za modul OMS?

nalogi
Ustvariti je možno pet različnih OMS šifrantov: produkte, cenike, delovne
skupine, kategorije nalogov in kategorije izvedb. Pod produkti lahko dodamo
material/storitev, ki jih navadno lahko poiščemo in dodamo pod postavkami. Pri
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teh šifrantih je pomembna šifra, kategorija in merska enota. Cenike se lahko
doda pod nalogom. Delovne skupine pa se lahko izbere kot enega izmed virov
na različnih oknih pod zavihkom Viri.

•

Kako ustvarjamo šifrant Kategorije nalogov in izvedb?

kategorije nalogov, šifranti
Ko ustvarimo kategorijo naloga ali izvedb, pod zavihek Osnovno vnesemo naziv
in stroškovno mesto za nalog. Pod zavihkom Lastnosti se prikažejo številne
možnosti, ki jih je možno označiti ali pustiti odznačene.

S temi možnostmi lahko po želji oblikujemo nalog, v katerega bomo vnašali
podatke. Te nastavitve se bodo shranile pod kategorijo, ki jo izberemo, ko
ustvarimo nov nalog. Pod lastnostmi lahko izberemo zavihke, za katere želimo,
da se prikažejo v nalogu (odkljukana Dinamika izvedbe se bo denimo prikazala
kot eden izmed zavihkov pod nalogom), ali vnosna polja.
Pod zavihkom Produkti lahko dodamo dodatne postavke, ki jih želimo imeti na
voljo pri morebitnem dodajanju postavk.
Pod zavihkom Pravice lahko dodajamo vire in jim določamo pravice do
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določenega naloga. Pri tem lahko izberemo štiri možnosti - branje, kreiranje,
urejanje, odstranjevanje.

POZOR! Kategorije nalogov in kategorije izvedb niso pomembne le za spletno
aplikacijo, ampak tudi za Izvedbe in Naloge na mobilni aplikaciji.

•

Kaj predstavlja stran Nalogi?

nalogi
Stran Nalogi je podroben prikaz vseh obstoječih nalogov z vsemi potrebnimi
informacijami. S tabele lahko razberemo datum nastanka naloga, njegovo vrsto
in status oz. stanje, stroškovno mesto, njegovo številko in pričetek izvedbe...
Ugotovimo lahko tudi h kateremu partnerju ali PPN-ju je dodeljen in kakšne
postavke ima predpisane. Glavni pomen strani je ustvarjanje, spreminjanje in
vodenje evidence nalogov.
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•

Kako lahko na strani Nalogi vnesem podatke v tabelo oz. dodam
nov nalog?

nalogi
Za vnos podatkov v tabelo moramo ustvariti nov nalog s klikom na gumb +, ki
se nahaja na vrhu iskalnika. Nato sledimo že obstoječim navodilom (glej Kako
lahko dodam in izpolnim nov nalog?).

•

Ali obstajajo kakšni kriteriji, po katerih lahko urejamo in
izločamo naloge?

nalogi, iskalnik
V levem delu prikaznih strani se nahaja kolona z iskalnimi parametri. Iskalniki
so vključeni na vseh prikaznih straneh modula OMS. Iskalni parametri se
nekoliko razlikujejo, vendar delujejo na enak način. S koledarjem je možno
omejiti prikaz nalogov na določeno časovno obdobje. Pod iskalnim nizom lahko
vnesemo izbrano zaporedje znakov. Če izberemo kategorijo, stroškovno mesto
ali status se bodo na tabeli prikazali samo nalogi z enim izmed teh izbranih
kriterijev.

Iskanje lahko omejimo tudi na eno izmed treh možnosti: osebo, vozilo ali
skupino, dodano pa je tudi vnosno polje, s katerim lahko izbor še dodatno
zožamo s točno določeno osebo, vozilom ali skupino.
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Z zadnjimi štirimi možnostmi lahko prikažemo naloge, ki imajo datum vpisa ali
datum izvedbe, ki so dodeljena samo uporabniku, v prikaz pa lahko vključimo
tudi postavke.

•

Kaj predstavljajo štiri polja na strani Nalogi - Seznam, Mesec,
Kanban in Povzetek?

nalogi, pogledi, seznam, mesec, kanban, povzetek
Nekatere strani imajo vključene še dodatne podstrani - Poglede, s katerimi lahko
na različne načine predstavimo enake informacije. Seznam je privzeti pogled, ko
odpremo stran Nalogi. Na pogledu Mesec so nalogi prikazani v obliki časovnice.
Za prikaz statusov nalogov je najboljši pogled Kanban, na katerem so nalogi
razporejeni glede na status. Pogled Povzetek prikazuje naloge s samo
najnujnejšimi podatki, koristen pa je, če nas zanima pregled nad vsemi nalogi.
Primer Kanban prikaza:
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•

Kaj predstavlja stran Plani?

plani, potrebe, nalogi
Na strani Plani je prikaz načina izvajanja nalogov. Stran poda najpomembnejše
informacije o razlogu za nastanek nalogov, načinu razdelitve nalogov, in
izvajalcih nalogov. Stran je razdeljena na tri večje tematske prikaze - Potrebe,
Plane in Naloge.

•

Kaj so Potrebe?

potrebe
Potrebe prikazujejo način prvotnega razporejanja oseb in dodeljevanja nalogov.
Gre za tematsko razporeditev ali glede na kategorije ali glede na vloge. Rdeča
številka, desno od naslova Potrebe, nam pove število vseh obstoječim kategorij/
vlog. Prikaz obojnih je privzeta možnost, ki se jo lahko izključi. Na desni strani
naslovne vrstice je možno prikazovanje potreb glede na to, ali imajo ali nimajo
dodeljene naloge, ali jih razvrščati glede na naraščujoče ali padajoče.
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Znotraj tabele so na levi strani navedene vse kategorije in vloge. Vsaka celica
pod kategorijo/vlogo ima v desnem spodnjem kotu skupno število vseh
dodeljenih nalogov za izbrano obdobje. Dodeljeni nalogi so razvidni v celicah
pod vsakim posameznim dnevom. V levem zgornjem kotu celice je razvidno,
koliko je bilo dodeljenih in koliko zahtevanih enot na določen dan. V desnem
spodnjem kotu je prikazano število nalogov, dodeljenih na določen dan.
Na spodnjem primeru je razvidno, da se je pod kategorije/vloge določilo
Agrikulturno, ki ima v izbranem časovnem obdobju sedem dodeljenih nalogov.
V obdobju od 14. do 20. 3. se je za vsak dan dodelilo en nalog. Virov se ni
dodelilo, kljub temu da se je za vsak dan zahtevalo en vir.

•

Kaj so Plani?

plani
Plani prikazujejo način porazdeljevanja nalogov med obstoječe vire. Rdeča
številka, desno od naslova Plani, nam pove število vseh obstoječim virov.
Prikazovati jih je možno glede na sredstva, osebe in skupine. Na desni strani
naslovne vrstice je možno prikazovati plane glede na to, ali imajo ali nimajo
dodeljene vire, ali jih razvrščati glede na naraščujoče ali padajoče.

Znotraj tabele so na levi strani navedeni vsi nosilni viri. Vsaka celica z
dodeljenim virom ima v desnem spodnjem kotu skupno število vseh dodeljenih
nalogov za izbrano obdobje. Dodeljeni nalogi so za vsak posamezni dan
razvidni v celicah. V levem zgornjem kotu celice je razvidno obdobje ur, ki ga je
nosilni vir izvajal na ta dan. V desnem spodnjem kotu je prikazano število
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nalogov dodeljenih na določen dan.
Na spodnjem primeru je razvidno, da se je za nosilni vir določilo FM53
3751990, ki ima v izbranem časovnem obdobju sedem dodeljenih nalogov. V
obdobju od 14. do 20.3. je imel za vsak dan dodeljen en nalog. Vse dodelitve je
opravljal od 0:00 do 1:00.

•

Kako upravljamo z Nalogi na strani Plani?

nalogi, potrebe, plani
Na strani Plani lahko dostopamo do nalogov tako, da kliknemo na katerokoli
celico, v kateri je zapisan nalog. S klikom na celico se bodo na desni strani, v
večjem polju Nalogi, prikazali vsi nalogi, ki so bili dodeljeni na določen dan.

Rdeča številka, desno od naslova Nalogi, nam pove število vseh obstoječih
nalogov, z lijakom pa dobimo podatke, o potrebah in planih, v okviru katerih
smo izbrali nalog. Znotraj naloga so prikazane najosnovnejše informacije o
nalogu, v dveh poljih na desni strani pa so ena poleg druge, prikazane vse
potrebe, h katerim je bil nalog dodeljen, in vsi plani.
Na spodnjem primeru se izpišeta dva naloga. Iz naslovne vrstice ja razvidno da
sta izbrana dva naloga, katera smo dobili tako, da smo označili obdobje od 7. do
13. marca in iskali pod kategorijo/vrsto Programer. Će se osredotočimo na
zgornji (zeleni) nalog, je razvidno, da se ga je ob 6:00 dodelilo nosilnemu viru F.
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Koširju. Nalog je bil aktualen od 9. do 17. marca, sedaj pa ima zaključen status
(zak.). Dodeljen je PPN-ju, ki je poimenovan Testna naročilnica, pod njim pa je
naveden naslov naloga. Dodeljena številka je 3879118 za nosilni vir M. Pinter z
datumom naročila 16. 3. V prvi tabeli je seznam potreb (ena enota Tovornjaka
pod 50t) in v povsem desni tabeli so pomožni viri (MB D7-01T A. Bakič).

•

Čemu služi zemljevid na strani Plani?

zemljevid, nalog
Karta, ki jo vidimo v desnem spodnjem kotu, prikazuje vse lokacije izbranih
nalogov. V primeru, da ima izbran nalog dodeljeno lokacijo, se zanj izriše
krogec s številko. Če kliknemo na krogec, se nam bodo izpisali podatki o
dodeljenem nalogu.
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• Kako lahko vidimo potek izvedbe za določen nalog na strani Plani?
izvedba, povzetek
V desnem spodnjem kotu sta desno od zavihka Karta še dva zavihka - Izvedba in
Povzetek. Oba podata informacije o izvedbi nalogov. Pod zavihkom Izvedba je
seznam vseh izvedb, ki jih je določen vir opravil pod dodeljenim nalogom. Za
vsak datum izvedbe se izpiše nosilni vir in čas trajanja.

Pod zavihkom Povzetki je povzetek vseh izvedb, ki prikazuje najpomembnejše
informacije, kot so št. izvedb, št. virov ter prva in zadnja izvedba.

•

Kaj je stran Plani nosilcev?

plani nosilcev
Stran plani nosilcev prikazuje nosilne vire in upravljanje z oz. izvajanje naloga,
ki jim je bil dodeljen. Na privzetem pogledu - Seznam se za vsak različni datum
zapiše vsak nosilni vir. To pomeni, da je lahko nosilni vir večkrat izpisan na
tabeli, če je opravljal naloge na različne dni. Za vsak nosilni vir se v vrstici
izpišejo tudi vsi nalogi, ki jih je imel dodeljene na določen dan.
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•

Kakšne vse informacije lahko pridobimo s Plana nosilcev pod
pogledom Seznam?

plani nosilcev, seznam
Poleg datuma dodelitve, identitete nosilnega vira in dodeljenih nalogov lahko s
tabele izvemo, kdaj je nosilni vir pričel in zaključil z dodeljenim nalogom, kot
tudi dodeljene lokacije za določen nalog. Za nalog se zabeleži čas izvedbe in
njegov status oz. stanje. Pod postavkami lahko razberemo, za kakšen material ali
storitve gre pri dodeljenjem nalogu. Pod pomožnimi viri lahko izvemo, če so
nosilnemu viru dodeljene še druge osebe ali vozila.
Na spodnjem primeru je preprost prikaz dejavnosti nosilnega vira. Vozilu z reg.
št. JCB 8065 se je 1. marca dodelilo en nalog ob 6:00. Nosilni vir je pričel z
izvajanjem ob 6:00, po statusu sodeč pa je razvidno, da še ni zaključen - v teku.
Pod št. 3861634 dobimo še dodatne informacije za Nalog o PPN-ju, sklopu in
dodani opombi. Za nalog je pod postavkami razvidno, da se je dodelilo tri tone
asfalta, od tega se je ob 7:00 pri izvajanju uporabilo eno tono, kar je razvidno
pod dinamiko izvedbe. Poleg nosilnega/odgovornega vira sta bili ob 6:00 nalogu
dodeljeni še dve pomožni vozili.

•

Na kakšne načine vse lahko prikažemo podatke pod Planom
nosilcev?

plani nosilcev, časovnica, stroškovni nosilec, pogledi
Stran Plani nosilcev ima pet podstrani - Pogledov.
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S Časovnico in Remontom lahko v obliki koledarskega zapisa vidimo, kako ima
nosilni vir razporejene naloge v izbranem časovnem obdobju. Z zadnjima dvema
pogledoma lahko naloge razporedimo ali po stroškovnih nosilcih ali po
njihovem statusu.

•

Kaj so Izvedbe?

izvedbe
Na izvedbah je seznam nalogov s podatki o tem, kako so ti nalogi izvedeni v
praksi. S tabele lahko razberemo vrsto naloga, kateremu nosilnemu viru je
pripisan, obdobje in trajanje njegove izvedbe, ozadje njegovega nastanka,
določene postavke in podatke o prevzemu. Tako kot na ostalih straneh modula
OMS, je tudi tukaj več možnosti za prikaz podatkov. Izvedbe se lahko pogleda
oz. prikaže v obliki seznama, na časovnici ali razvrščene po stroškovnem
nosilcu.

Na spodnjem primeru je prikaz izvedbe naloga. Nalog se je izvedlo 16. marca in
dodelilo J. Novaku. Nalog oz. obisk je trajal od 7:19 do 7:26, skupno sedem
minut. Za obisk so bile vključene štiri abardeenure in en Artikel MAC.
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•

Kaj pomeni gumb s puščico na dnu strani?

?

izvoz, pdf, excel, poročilo
Gumb, ki se nahaja na dnu vsake strani, služi kot izvoz za vsa poročila. S
klikom na gumb se nam odpre okence z različnimi možnostmi. V veliki večini
so poročila dveh vrst dokumentov: pdf in excel. To je lahko zapisano, zraven
vsakega poročila pa je tudi ikona. Rdeča pomeni PDF

, zelena ikona

excel
. Izvozi se lahko pri vsakem poročilu razlikujejo. Nekatere izvoze
lahko izvozimo z različnimi podatki. Na sliki je primer izvoza, kjer lahko
skupino vozil izvozimo v celoti, ali, če nas zanima podatek za vsako vozilo za
vsak datum, po dnevih. Izvozi se glede na vsebino razlikujejo z vsakim
poročilom. S klikom na eno izmed možnosti v izvoznem oknu prenesemo
poročilo na računalnik.
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1. 1. Primeri uporabe

•

Primer ustvarjanja PPN-ja (pogodba, projekt in naročilo)

1. Uporabnik odpre okno PPN. Uporabnik na modulu OMS izbere prikazno stran PPN.
Klikne na gumb + v desnem zgornjem oknu tabele PPN. Odpre se okno PPN, ki ima privzet
zavihek Osnovno.
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2. Uporabnik izpolni zavihek Osnovno. Uporabnik določi vrsto PPN-ja tako, da izbere
projekt, pogodbo ali naročilnico. Uporabnik izpolni prazna vnosna polja - Šifra, Naziv in
Opomba. Če teh polj ne izpolni, se na poljih pojavi rdeča obroba in ne more nadaljevati na
naslednji zavihek. Ostala polja izpolni poljubno. Lokacijo vnese tako, da klikne na ikono,
vnese naslov in klikne potrdi. Če klikne na zemljevidu na neko lokacijo, se mu bo v vnosnem
polju izpisal naslov mesta klika. Če naslova ne vnese, ne more potrditi vnosa, lahko pa zapre
dialog s klikom na gumb x v desnem zgornjem kotu. Uporabnik vnese naročnika, tako da
klikne na prazno polje vnosa in s seznama izbere naročnika. Če klikne na zapis dodaj, bo
lahko ustvaril novega naročnika v novem oknu. Po vnosu vseh podatkov uporabnik potrdi
zavihek s klikom na gumb Potrdi.

3. Uporabnik doda Sklope in Postavke. Uporabnik na naslednjem zavihku Postavke klikne
na gumb + zraven zapisa Sklopi. Odpre se okno s Sklopi, ki ga uporabnik izpolni (glej primer
uporabe - ustvarjanje sklopa) in potrdi. Klikne na ustvarjen sklop in zraven Postavk se mu
izpiše gumb +. Klikne na gumb + in izpolni okno s Postavko (glej primer uporabe ustvarjanje postavke). Uporabnik klikne na gumb Potrdi, da potrdi vnos Sklopov in Postavk.
Če jih ni vnesel, prav tako klikne na gumb Potrdi.
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4. Uporabnik preskoči zavihek Priponke. Pod zavihkom Priponke uporabnik ne doda
priponk, ampak klikne na gumb Potrdi. Če bi dodal priponko, bi kliknil na gumb Dodaj
priponko, nato bi pripel datoteko in vse potrdil s klikom na kljukico.
5. Uporabnik potrdi in shrani PPN. Pod zadnjim zavihkom Status je Dnevnik sprememb
statusa prazen, zato uporabnik klikne na gumb Potrdi. S klikom se okno zapre in uporabnik
lahko v tabeli vidi novonastali PPN. Če uporabnik klikne na Zapri, se bo okno zaprlo, podatki
z zavihka pa se ne bodo shranili. Če uporabnik kadarkoli klikne Odstrani, bo celotni PPN s
podatki izbrisan.

•

Primer ustvarjanja Sklopa

1. Uporabnik odpre okno Sklop. Uporabnik na modulu OMS izbere prikazno stran PPN.
Klikne na PPN, pod katerim želi ustvariti sklop. S klikom na PPN, se v desnem zgornjem
kotu tabele Sklop pojavi gumb +, na katerega uporabnik klikne. Odpre se okno Sklop, ki ima
privzet zavihek Osnovno.

2. Uporabnik izpolni zavihek Osnovno. Uporabnik izpolni prazna vnosna polja - Naziv in
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Fond ur. Če teh polj ne izpolni, se na poljih pojavi rdeča obroba in ne more nadaljevati na
naslednji zavihek. Ostala polja izpolni poljubno. Uporabnik vnese vodjo tako, da klikne na
vnosno polje in izbere osebo s seznama. Za pričetek klikne na uro in s seznama izbere čas. Če
želi vnesti dan, klikne na koledar in izbere dan pričetka. Po vnosu vseh podatkov uporabnik
potrdi zavihek s klikom na gumb Potrdi.

3. Uporabnik doda Postavko. Uporabnik na naslednjem zavihku Postavke klikne na gumb +
zraven Postavke in izpolni okno s Postavko (glej primer uporabe - ustvarjanje postavke).
Uporabnik klikne na gumb Potrdi, da potrdi vnos postavke. Če ni vnesel postavk, prav tako
klikne na gumb Potrdi.

4. Uporabnik doda vloge zaposlenih pod zavihkom Potrebe. Pod zavihkom Potrebe
uporabnik izbere polje vloge zaposlenih in v naboru označi vse želene vloge. Nato jih s
klikom na puščico za desno dodeli pod seznam potreb. Za vsako potrebo vnese število enot in
vnešeno potrebo potrdi z gumbom potrdi, tako da se shrani pod seznamom potreb. Če
uporabnik izbere kategorijo vozil, potem lahko izbere med vrstami vozil. Uporabnik nov
seznam potreb shrani tako, da klikne na gumb Potrdi.

5. Uporabnik dodeli osebe pod Vire. Pod zavihkom Viri uporabnik izbere polje Osebe in v
naboru virov označi vse želene osebe. Nato jih s klikom na puščico za desno dodeli pod
seznam potreb. Vsako osebo potrdi in s tem tudi shrani pod dodeljenimi viri. Če uporabnik
izbere sredstva ali delovne skupine, potem bi sklopu dodelil ali sredstva ali delovne skupine.
Uporabnik nov seznam dodeljenih virov shrani tako, da klikne na gumb Potrdi.

6. Uporabnik določi interval ponavljanja sklopov. Pod zavihkom Urnik označi uporabnik
možnost Tedensko in pod dnevi odkljuka dva dneva - torek in petek. Če klikne na Mesečno se
bodo sklopi ponavljali tedensko, če klikne Letno se bodo sklopi ponavljali mesečno. S klikom
na uro določi pričetek trajanja in celotno trajanje. Določi vire, za kater mora vnesti čas
trajanja, in določi postavke. Interval potrdi s kljukico. Če želi razveljaviti spremembe, klikne
na prečrtan krog. Če želi izbrisati interval, klikne na smetnjak. Uporabnik shrani spremembe s
klikom na gumb potrdi.

7. Uporabnik preskoči zavihek Priponke. Pod zavihkom Priponke uporabnik ne doda
priponk, ampak klikne na gumb Potrdi. Če bi dodal priponko, bi kliknil na gumb Dodaj
priponko, nato bi pripel datoteko in vse potrdil s klikom na kljukico.
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8. Uporabnik potrdi in shrani Sklop. Pod zadnjim zavihkom Status je Dnevnik sprememb
statusa prazen, zato uporabnik klikne na gumb Potrdi. S klikom se okno zapre in uporabnik
lahko v tabeli vidi novonastali Sklop. Če uporabnik klikne na Zapri, se bo okno zaprlo,
podatki z zavihka pa se ne bodo shranili. Če uporabnik kadarkoli klikne Odstrani, bo celotni
PPN s podatki izbrisan.

•

Primer ustvarjanja Naloga

1. Uporabnik izbere vrsto naloga. Uporabnik na modulu OMS izbere prikazno stran PPN.
Klikne na gumb + v desnem zgornjem oknu tabele Nalog. Odpre se okno Izberite nalog z
različnimi kategorijami nalogov.
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2. Uporabnik odpre okno Nalog. Uporabnik izbere Običajni nalog s postavkami. Če bi
izbral kateri drug nalog, bi se mu pojavil nalog, ki bi bil prilagojen nastavitvam pod
Kategorijo naloga. Ko uporabnik potrdi izbran nalog, se Odpre okno Nalog, ki ima privzet
zavihek Osnovno.

3. Uporabnik izpolni zavihek Osnovno. Uporabnik izpolni prazni polji Kategorija in SM,
klikne na polje in iz seznama izbere kategorijo in stroškovno mesto, ki ju je že pred tem dodal
pod šifranti
(prva leva ikona v orodni vrstici). Uporabnik izbere PPN namesto partnerja,
zato so prikazana še dodatna polja - Sklop in postavka. Pod poljem PPN izbere PPN,
kateremu je nalog dodeljen. Če polja PPN ne izpolni, se na poljih pojavi rdeča obroba in ne
more nadaljevati na naslednji zavihek. Ostala polja izpolni poljubno. Lokacijo vnese tako, da
klikne na ikono. Vnese naslov in klikne potrdi. Če klikne na zemljevidu na neko lokacijo, se
mu bo v vnosnem polju izpisal naslov mesta klika. Če naslova ne vnese, ne more potrditi
vnosa, lahko pa zapre dialog s klikom na gumb x v desnem zgornjem kotu. Uporabnik za vnos
trajanja izbere obdobje, tako da se še dodatno pojavita vnosni polji za obdobje. Če bi izbral
dnevni nalog, obdobje ne bi bilo potrebno. Uporabnik s klikom na uro doda trajanje glede na
ure, s koledarjem pa datumsko določi obdobje. Uporabnik za nosilni vir določi osebo, lahko
bi pa vnesel tudi vozilo ali delovno skupino.

4. Uporabnik doda nalogu Postavko in shrani podatke. Uporabnik klikne na gumb +,
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desno od zapisa Postavke. V manjšem oknu, ki se odpre, uporabnik določi količino postavki,
ceno enote in popust. Skupni znesek se preračunava skupaj z vnešenimi podatki. S klikom na
vnosno polje produkta izbere produkt iz seznama materiala/storitev. Če produkta ne izbere,
potem postavke ni mogoče potrditi. S klikom na gumb potrdi uporabnik vnese in shrani
postavko. S klikom na odstrani se postavka izbriše, s klikom na prekliči se postavka ne shrani.
Uporabnik potrdi še nalog, tako da se prikaže drug zavihek.

5. Uporabnik preskoči zavihek Opis. Uporabniku se prikaže prazno polje, v katerega ne
vnese ničesar. Nadaljuje s klikom na gumb potrdi. Vnešene besede ali znaki bi se shranili
skupaj z nalogom.

6. Uporabnik doda vloge zavihkom Potrebe. Pod zavihkom Potrebe uporabnik izbere polje
vloge in v naboru označi vse želene vloge. Nato jih s klikom na puščico za desno dodeli pod
seznam potreb. Za vsako potrebo vnese število enot in vnešeno potrebo potrdi z gumbom
potrdi, tako da se shrani pod seznamom potreb. Če uporabnik izbere kategorije, potem lahko
izbere med vrstami vozil. Uporabnik nov seznam potreb shrani tako, da klikne na gumb
Potrdi.

7. Uporabnik dodeli sredstva pod Vire. Pod zavihkom Viri se uporabniku izpišejo tako
kategorije kot vloge. Pod naborom potreb se mu izpišejo vse vloge, ki jih je dodal pod seznam
potrebe. Če bi pod seznam dodal kategorije, bi se mu pod naborom potreb izpisale tudi
kategorije. Uporabnik želi dodati pod vire sredstva, zato v naboru virov izbere Sredstva.
Lahko bi izbral tudi osebe, skupine sredstev, delovne skupine ali sklope. Uporabnik za
dodeljene vire izbere možnost Dan. Če bi izbral obdobje, bi lahko za vsak vir vnašal daljše
obdobje. V naboru virov izbere vozila izmed vsemi možnimi vozili. Izbrana vozila nato s
klikom na puščico za desno dodeli pod Dodeljene vire. Za vsako vozilo mora vnesti oceno
trajanja, da lahko potrdi vozilo. Če ne vstavi ocene trajanja, ne more potrditi vozila.
Uporabnik vnese še osebo, ki je vozilu dodeljena, in pričetek trajanja dodeljenega vira. Vozilo
doda na seznam, s klikom na gumb potrdi. Če vnosa ne želi potrditi, klikne na prekliči. Če ga
želi izbrisati, klikne na gumb odstrani. Če bi uporabnik kliknil na levo puščico, potem bi
vozilo odstranil s seznama. Uporabnik nov seznam dodeljenih virov shrani tako, da klikne na
gumb Potrdi. Na dnu zavihka se zraven Razporeditve vira izpiše registrska številka vozila. Če
je vnesena lokacija, se bo vozilo pojavilo na zemljevidu. S klikom na potrdi uporabnik potrdi
zavihek.
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8. Uporabnik doda Izvedbo in shrani Nalog. Pod zadnjim zavihkom klikne uporabnik na
gumb + za dodajanje izvedbe (glej primer uporabe - ustvarjanje izvedbe), ustrezno izpolni
okno in potrdi izvedbo, ki se izpiše v praznem polju. Uporabnik s klikom na potrdi shrani in
doda nalog. Tako nalog kot izvedba se prikažeta vsaka v svoji tabeli na strani PPN. Če bi
stisnil na kopiraj, bi nalog podvojil. Če ne želi shraniti naloga klikne na preklic. Če želi
odstraniti nalog, klikne na odstrani.

•

Primer ustvarjanja Izvedbe

1. Uporabnik odpre okno Izvedba. Uporabnik na modulu OMS izbere prikazno stran PPN.
S klikom ali na PPN ali na Nalog se prikaže gumb + v desnem zgornjem kotu tabele
Izvedba. Klikne na gumb + v desnem zgornjem oknu tabele Izvedba. Odpre se okno
Izvedba, ki ima privzet zavihek Osnovno.
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2. Uporabnik izpolni zavihek Osnovno. Uporabnik klikne na Kategorijo in s seznama izbere
ustrezno kategorijo izvedbe, ki jo je že prej uredil pod šifranti. Če kategorije izvedbe ni
nastavil, potem se bo prikazal prazen seznam. Uporabnik izpolni prazno polje Oseba. Če tega
polja ne izpolni, se na polju pojavi rdeča obroba in ne more nadaljevati na naslednji zavihek.
Preostalo so poljubna polja. Uporabnik pod obdobje vnese še Pričetek izvedbe. S klikom na
uro določi ure in minute, s klikom na koledar določi datum. Po vnosu vseh podatkov
uporabnik potrdi zavihek s klikom na gumb Potrdi.

3. Uporabnik doda Postavko. Uporabnik na naslednjem zavihku Postavke klikne na gumb +
zraven Postavke in izpolni okno s Postavko (glej primer uporabe - ustvarjanje postavke). V
vnosna polja doda produkt in dve količini. Uporabnik klikne na gumb potrdi, da potrdi vnos
postavke. Če ni vnesel postavk, prav tako klikne na gumb Potrdi.

4. Uporabnik dodeli sredstva pod Vire. Pod zavihkom Viri uporabnik izbere polje Sredstva
in v naboru virov označi vsa želena sredstva. Nato jih s klikom na puščico za desno dodeli
pod Izbrane vire. Vsako sredstvo potrdi tako, da se shrani pod izbranimi viri. Če uporabnik
izbere osebe, potem bi pod izbranimi viri lahko shranil osebe. Uporabnik nov seznam izbranih
virov shrani tako, da klikne na gumb Potrdi. Če želi izbrisati seznam, potem klikne na
odstrani. Če želi preklicati vnos, potem klikne na prekliči.
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5. Uporabnik doda stroške pod Izvedbo. Uporabnik klikne na gumb + zraven stroškov.
Odpre se okno, v katero vnese Šifro, Vrsto in Znesek. Strošek shrani s klikom na gumb Potrdi.
Če klikne prekliči, potem se okno s stroški ne shrani. Če klikne odstrani se strošek izbriše.
Uporabniku se s klikom na gumb Potrdi odpre naslednji zavihek.

6. Uporabnik preskoči zavihek Priponke. Pod zavihkom Priponke uporabnik ne doda
priponk, ampak klikne na gumb Potrdi. Če bi dodal priponko, bi kliknil na gumb Dodaj
priponko, nato bi pripel datoteko in vse potrdil s klikom na kljukico.

7. Uporabnik zaključi in shrani izvedbo. Pod zavihkom Zaključek uporabnik izbere
Zaključeno kot status izvedbe. Pod pričetkom in zaključkom izvedbe uporabnik vnese
obdobje izvedbe. S klikom na uro doda ure in minute, s klikom na koledar doda datum. Pod
opombo doda dodaten opis. Uporabnik shrani in potrdi izvedbo s klikom na gumb Potrdi. Če
uporabnik klikne gumb Zapri, se bo okno zaprlo, podatki z zavihka pa se ne bodo shranili. Če
uporabnik kadarkoli klikne Odstrani, bo celotna izvedba s podatki izbrisana. Ko je izvedba
zaključena, se bo izpisala v tabeli Izvedba.

•

Primer ustvarjanja Postavke

1. Uporabnik odpre okno Postavke. Uporabnik na modulu OMS izbere prikazno stran PPN
in klikne na določen PPN, v katerem želi dodati postavke. Če ima PPN že dodeljene sklope,
se ti pojavijo v spodnji tabeli s sklopi. Če za PPN ni nobenega dodeljenega sklopa, mora
uporabnik najprej ustvariti nov sklop. Postavke se zmeraj dodeljujejo pod sklop. Uporabnik
klikne na sklop, kateremu želi dodati postavke. V tabeli s postavkami se v desnem zgornjem
kotu izpiše gumb +. Uporabnik odpre okno Postavke tako, da klikne na gumb +.
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2. Uporabnik izpolni zavihek Osnovno. Uporabnik v prvi vrstici označi Storitev/material.
Če bi izbral Naziv, bi lahko poljubno vnesel ime in količino postavke. V vnosnem polju
Storitev/ material se uporabniku ob kliku na polje pojavi seznam vseh produktov, ki jih je
vnesel pod zavihkom OMS pod Šifranti. Uporabnik izbere poljuben produkt in vnese
količino. Enota se prikaže po vrednosti iz šifranta. Uporabnik izbere Sklop, ki se mu prikaže
na seznamu. Če tega polja ne izpolni, se na polju pojavi rdeča obroba in ne more nadaljevati
na naslednji zavihek. Ostala polja poljubno izpolni. Po vnosu vseh podatkov uporabnik potrdi
zavihek s klikom na gumb Potrdi.

3. Uporabnik preskoči zavihek Opis in shrani postavko. Uporabniku se prikaže prazno
polje, v katerega ne vnese ničesar. Nadaljuje s klikom na gumb potrdi. Enako ponovi pod
zavihkom Status. S klikom na gumb Potrdi na zadnjem zavihku Status se okno zapre in
uporabnik lahko v tabeli vidi novonastalo Postavko. Če uporabnik klikne na Zapri, se bo okno
zaprlo, postavka pa se ne bo shranila. Če uporabnik kadarkoli klikne Odstrani, bo celotna
postavka s podatki izbrisana.
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•

Primer ustvarjanja Kategorije nalogov

1. Uporabnik odpre okno Kategorija naloga. Uporabnik klikne na Šifrante in pod zavihki
izbere OMS. Izmed vseh šifrantov izbere Kategorije nalogov. Nato klikne na povezavo ustvari
kategorijo, tako da se mu odpre okno Kategorija naloga.

2. Uporabnik poimenuje kategorijo naloga. Uporabnik pod zavihkom Osnovno vnese ime
kategorije naloga in iz seznama izbere stroškovno mesto, katero je poprej ustvaril pod šifranti.
Če ostane naziv prazen, ne more nadaljevati na naslednji zavihek.
3. Uporabnik izbere lastnosti. Uporabniku se pokaže več možnosti, od katerih je večina
označenih. Pod naslovom Zavihki se izbere, kateri zavihki se bodo prikazali na nalogu in
kateri ne. Uporabnik označi Potrebe po virih in Premike, odznači pa Dinamiko izvedbe. Če bi
izbral Dinamiko izvedbe, bi se tudi ta pojavila na nalogu med zavihki. Pod vnosnimi polji se
izbere polja, ki se bodo prikazala na nalogu. Uporabnik odznači vse tri kode in navoz. Ta štiri
polja se ne bodo prikazala na nalogu. Pod zahtevana vnosna polja ne označi Opombe, Navoza
in Nosilnega vira. Vse vnešene lastnosti potrdi in nadaljuje na naslednji zavihek.
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3. Uporabnik doda produkt. Uporabnik pod zavihkom Produkti klikne na gumb +, ki je
zraven produktov. Pod poljem Produkt se pojavi seznam produktov, ki so bili že poprej dodani
na šifrantih. Iz seznama izbere enega izmed produktov in ga potrdi. Produkt se bo vedno
pojavljal kot možnost skupaj s kategorijo naloga. Će uporabnik izbere odstrani, bo produkt
izbrisal. Če izbere prekliči se produkt ne bo shranil. Na koncu potrdi zavihek in nadaljuje.

4. Uporabnik dodeli pravice osebi. Uporabnik pod Pravicami izbere osebo. Lahko bi izbral
tudi Sredstva, Vloge oseb ali Kategorijo sredstev. Izmed nabora oseb s klikom na desno
puščico dodeli poljubno osebo pod Dodelitve. Za osebo pusti označene vse možnosti, tako da
ima izbrana oseba možnosti branja, kreiranja, urejanja in odstranjevanja naloga. Če bi
odznačil katero od možnosti, bi osebi vzel izbrano pravico. Uporabnik shrani osebo pod
dodelitvami s klikom na potrdi. Če klikne prekliči, se oseba ne bo shranila. Če klikne
odstrani, bo oseba izbrisana. S klikom na gumb Potrdi na zadnjem zavihku se okno zapre in
uporabnik lahko pod seznamom kategorije nalogov vidi novonastalo kategorijo.

5. Uporabnik izbere kategorijo na oknu Nalog. Uporabnik odpre okno nalog in v prvi
vrstici pod zavihkom Osnovno klikne na polje Kategorija. Prikaže se mu seznam kategorij.
Izbere kategorijo, ki jo je pravkar ustvaril. S tem se nalog spremeni oz. preoblikuje glede na
nastavitve pod kategorijo nalogov.

36

•

Primer ustvarjanja Kategorije izvedb

1. Uporabnik odpre okno Kategorija izvedb. Uporabnik klikne na Šifrante in pod zavihki
izbere OMS. Izmed vseh šifrantov izbere Kategorije izvedb. Nato klikne na povezavo ustvari
kategorijo, tako da se mu odpre okno Kategorija izvedb.

2. Uporabnik poimenuje kategorijo izvedb. Uporabnik pod zavihkom Osnovno vnese ime
kategorije izvedb in iz seznama izbere stroškovno mesto, katero je poprej ustvaril pod šifranti.
Če ostane naziv prazen, ne more nadaljevati na naslednji zavihek.

3. Uporabnik izbere lastnosti. Uporabniku se pokaže več možnosti, od katerih je večina
označenih. Pod naslovom Rubrike se izbere, kateri zavihki se bodo prikazali na nalogu in
kateri ne. Uporabnik označi vse razen Opisa. S tem se mu bodo na oknu Izvedba prikazali vsi
zavihki razen Opisa. Uporabnik ne označi polj zahtevano. Če bi jih označil, bi se za zavihke
zahtevalo, da so izpolnjeni, če bi uporabnik želel potrditi izvedbo. Preostalo so po večini
vnosna polja, ki se bodo prikazala na izvedbi, če jih uporabnik označi. Uporabnik označi vse
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možnosti razen Obvezne izbire vozila. Če bi odznačil ostale možnosti, se izbrane možnosti ne
bi prikazale na izvedbi. Vse vnešene lastnosti potrdi in nadaljuje na naslednji zavihek.

3. Uporabnik doda produkt. Uporabnik pod zavihkom Produkti klikne na gumb +, ki je
zraven produktov. Pod poljem Produkt se pojavi seznam produktov, ki so bili že poprej dodani
na šifrantih. Iz seznama izbere enega izmed produktov in ga potrdi. Produkt se bo vedno
pojavljal kot možnost skupaj s kategorijo izvedbe. Će uporabnik izbere odstrani, bo produkt
izbrisal. Če izbere prekliči, se produkt ne bo shranil. Na koncu potrdi zavihek in nadaljuje.

4. Uporabnik dodeli pravice osebi. Uporabnik pod Pravicami izbere osebo. Lahko bi izbral
tudi Sredstva, Vloge oseb ali Kategorijo sredstev. Izmed nabora oseb s klikom na desno
puščico dodeli poljubno osebo pod Dodelitve. Za osebo pusti označene vse možnosti, tako da
ima izbrana oseba možnosti branja, kreiranja, urejanja in odstranjevanja naloga. Če bi
odznačil katero od možnosti, bi osebi vzel izbrano pravico. Uporabnik shrani osebo pod
dodelitvami s klikom na potrdi. Če klikne prekliči, se oseba ne bo shranila. Če klikne
odstrani, bo oseba izbrisana. S klikom na gumb Potrdi na zadnjem zavihku se okno zapre in
uporabnik lahko pod seznamom kategorije izvedb vidi novonastalo kategorijo.

5. Uporabnik izbere kategorijo na oknu Izvedba. Uporabnik odpre okno nalog in v prvi
vrstici pod zavihkom Osnovno klikne na polje Kategorija. Prikaže se mu seznam kategorij.
Izbere kategorijo, ki jo je pravkar ustvaril. S tem se nalog spremeni oz. preoblikuje glede na
nastavitve pod kategorijo izvedb.
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1. MOBILNA APLIKACIJA

•

Kako si namestimo mobilno aplikacijo T8 ATS?

mobilna aplikacija, nameščanje
Mobilno aplikacijo T8 ATS si lahko namestimo na dva načina:
1. namestitev preko Google Play-a ali
2. prenesemo aplikacijo preko spletne povezave (linka)

•

Kako se prijavimo v mobilno aplikacijo?

mobilna aplikacija, prijava
V aplikacijo se prijavimo s poverilnicami, ki so nam bile posredovane. Če jih še
nimamo, po njih povprašamo nadrejenega ali administratorja sistema.
POZOR! Za pravilno delovanje aplikacije moramo omogočiti vse pravice, ki
nam jih sistem ob prvem zagonu ponudi.
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1. 1. Modul OMS
•

Kako dostopamo do modula OMS?

modul OMS, upravitelj, glavni meni
Ko se prijavimo v aplikacijo, se nam prikaže privzeta stran aplikacije. Za
dostopanje do različnih modulov na aplikaciji kliknemo na ikono v desnem
zgornjem kotu
. Ikona predstavlja glavni meni mobilne aplikacije in je
zmeraj prikazana. S klikom na ikono se nam prikaže glavni meni, ki ima dva
zavihka - Upravitelj in Izvajalec. Ko izberemo upravitelja, se bo prikazal
seznam modulov. Med njimi je tudi modul OMS.

•

Zakaj se modul OMS nahaja pod zavihkom Upravitelj?

modul OMS, upravitelj, izvajalec, modul Plan dela
Mobilna aplikacija je v v glavnem meniju razdeljena na dva zavihka - Upravitelj
in Izvajalec. Modul OMS je namenjen upravljanju, ustvarjanju in evidentiranju
pogodb, projektov in naročil. S tega razloga je tematsko uvrščen pod
Upravitelja. Postopki izvedbe OMS-ovih obrazcev, predvsem v obliki izvedb, pa
so del modula Plan dela, ki se temu primerno nahaja pod Izvajalcem.
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Modula OMS in Plan dela sta med seboj povezana. Na modulu OMS se
pripravijo pogodbe, projekti in naročila, ki se jih nato izvede na modulu Plan
dela.

•

Kako uporabljamo modul OMS?

modul OMS, filter, prikazna stran, zavihki, gumb za kreiranje
Ko vstopimo v modul OMS, se odpre privzeto nastavljena stran, ki ima več
funkcionalnosti. Na dnu strani lahko opazimo tri zavihke - PPN (krajšava za
Pogodba / Projekt / Naročilo), Nalogi in Izvedba. S klikom na zavihek lahko
prehajamo med tremi stranmi z različno vsebino. Vse tri strani imajo vgrajene
dodatne možnosti. V levem zgornjem kotu se nahaja vnosno polje z lijakom. To
je filter. Desno zgoraj je gumb za glavni meni in desno spodaj je gumb za
dodajanjen novih entitet - PPNjev, nalogov in izvedb.

•

Kaj je filter

?

filter
S klikom na vnosno polje filtra se odpre okno za filter
, s katerim lahko
določimo oz. omejimo, kateri podatki se bodo prikazali na prikazni strani. Za
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vsako stran se podatki, ki jih je možno filtrirati, nekoliko razlikujejo zaradi
različne vsebine. Za filter, ki ga bomo denimo odprli na strani z nalogi, bo izbor
drugačen od filtra pod izvedbami.

•

Kakšne vse možnosti iskanja oz. filtriranja nam filter ponuja?

filter, iskanje
Ko se nam odpre okno s filtrom, bomo videli, da imamo več vnosnih polj /
možnosti. Vsako okno ima v desnem zgornjem kotu ščetko
. S ščetko lahko
pobrišemo vse vnesene parametre in vrnemo filter v prvotno stanje.
Na spodnjem primeru se je odprlo filter na strani PPN. V prvem vnosnem oknu
lahko omejimo izbor PPN-jev po nizu znakov - npr. delu besede. Drugo vnosno
polje je filtriranje po statusu oz. stanju PPN-ja. Če denimo izberemo v teku, bo
prikazalo samo tiste PPNje, ki še potekajo in niso končani. V zadnjem, večjem
vnosnem polju, se lahko filtrira po časovnem obdobju. Izberemo lahko določeno
leto, mesec ali teden, z intervali pa lahko tudi sami določimo obdobje trajanja.
Ko vnesemo iskalne parametre, z gumbom v desnem spodnjem
kotu

•

potrdimo in shranimo vnos.

Kako lahko navigiramo med stranmi?

stran, zavihek
Na modulu OMS so tri prikazne strani - PPN, Nalogi in Izvedba. Do vseh treh
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dostopamo v spodnji vrstici - zavihki. Kliknemo na poljubni zavihek in
prikazala se nam bo izbrana stran.

•

Kakšne podatke dobimo z vsebine prikaznih strani?

stran, seznam
Vse tri prikazne strani so seznami obrazcev, ki smo jih ustvarili in dodali na
seznam ali na spletni ali na mobilni aplikaciji. Na zavihku PPN je torej seznam
PPN-jev, ki so lahko ustvarjeni tudi na spletni aplikaciji.
Na spodnjem primeru (Izkop Jame) je primer kreiranega PPN-ja. Uporabnik je
izbral projekt, zanj vnesel sifro IJ4672, pod opombo izpostavil nujnost
zastavljenega roka in določil časovno obdobje od 14.3. do 30.4. Za vsak PPN se
izpiše še status - v tem primeru osnutek.

•

Kako lahko ustvarim nov PPN?

PPN
Pod zavihkom PPN kliknemo na gumb za kreiranje obrazca v desnem spodnjem
kotu. Prikaže se nam stran na kateri izberemo, kaj želimo ustvariti - projekt,
pogodbo ali naročilnico. Pri vsakem izmed treh se bodo vnosna polja in
nadaljnje izpolnjevanje razlikovala glede na našo izbiro. Ko kliknemo na eno
izmed možnosti, se nam bo odprl PPN obrazec za vnos podatkov.
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Vse spremembe na mobilni in spletni aplikaciji, ki jih naredimo z enakim
uporabniškim računom, se prenesejo na obe aplikaciji. Če ustvarimo PPN na
mobilni, bo dodan tudi na spletni aplikaciji, in obratno.

•

Kako izpolnjujemo obrazec PPN in preostale obrazce?

PPN
V zgornji vrstici se nahajajo zavihki. Ko se obrazec odpre, se nam prikaže prvi,
privzeti zavihek Osnovno. Med zavihki lahko navigiramo oz. prehajamo tako,
da kliknemo na posamezen zavihek ali pa na navigacijski gumb v spodnjem
desnem kotu. Za vsak zavihek se nam prikažejo vnosna polja. V primeru PPN-ja
bomo vnesli obvezna podatka, naziv in šifro, ostale podatke pa vnesemo
poljubno.
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Za vnos lokacije kliknemo na ikono. Ob kliku se nam odpre zemljevid, na
katerem poiščemo željeno lokacijo. Naročnika izberemo iz seznama. Če je
seznam prazen, moramo naročnika najprej ustvariti pod šifranti na spletni
aplikaciji (LSP / Naročniki). Na enak način vnesemo vodjo in komercialista. V
primeru datumov, kot sta predviden pričetek in zaključek, izberemo dan oz.
obdobje s koledarja.
POZOR! Nekateri zavihki in obrazci zahtevajo obvezen vnos podatkov.
Obvezna polja dobijo rdečo obrobo, če niso izpolnjena, zavihka pa ne
moremo zaključiti.

•

Zakaj pri vnosnih poljih nekatere podatke vpišemo, druge pa
moramo izbrati iz seznama?

vnosno polje, obrazci, šifranti
Pri izpolnjevanju obrazcev, kot so PPN, nalogi in izvedbe, se podatke večinoma
neposredno vnese v polje. V nekaterih primerih, kot pri naročniku, postavkah in
virih, pa pridobimo podatke na spletni aplikaciji pod šifranti. Če se nam na
mobilni aplikaciji pri kliku na vnosno polje prikaže seznam z možnostmi izbire,
to pomeni, da so podatki pridobljeni s šifrantov.

•

Kako dodamo in urejamo nov sklop?

sklop, PPN
Na mobilni aplikaciji se sklope ustvari znotraj obrazca za PPN pod zavihkom
Sklop. Na zavihku kliknemu gumb za dodajanje obrazcev v desnem spodnjem
kotu in odpre se nam obrazec za kreiranje sklopa. Vsi sklopi, ki so bili že pred
tem ustvarjeni, so prikazani na seznamu zavihka.
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Če kliknemo na sklop, se nam bodo pojavile dodatne možnosti. S klikom na
uredi se nam bo odprl obrazec že kreiranega sklopa. Na takšen način lahko
urejamo podatke. Če kliknemo na postavke ali naloge, bomo preusmerjeni pod
enakoimenska zavihka na izbranem sklopu.

•

Kako izpolnjujemo obrazec za Sklop?

sklop, urnik
Ko se nam odpre obrazec, moramo pod nazivom poimenovati nov sklop. Ostali
podatki so poljubni in jih vnesemo po zgledu obrazca PPN (glej Kako
izpolnjujemo obrazec PPN ...). Pod preostalimi zavihki lahko dodamo postavke,
potrebe, priponke in vire. Z urnikom lahko določimo različne časovne intervale,
če želimo, da se sklop ponavlja dnevno, tedensko ali mesečno. Na zadnjem
zavihku potrdimo celoten vnos s klikom na kljukico v desnem spodnjem kotu.

•

Kako dodajamo postavke?

postavke
Postavke je možno dodati na vsakem obrazcu, ki ima zavihek Postavke. Pod
zavihkom kliknemo na gumb za dodajanje in odpre se obrazec za Postavko. Pri
kreiranju postavke lahko izberemo med dvema možnostima - Naziv in Storitve/
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Material. Z nazivom se za produkt vnese poljubno vrednost in enoto, z
možnostjo Storitve/Material pa izbiramo produkt med šifranti na spletni
aplikaciji.
S prikazanega seznama lahko izbor tudi filtriramo po storitvi, materialu, artiklu
in embalaži.

Ostale podatke, opis in status vnesemo poljubno. Na koncu potrdimo obrazec s
klikom na kljukico v desnem spodnjem kotu.

•

Kaj so in kako dodajamo potrebe?

potrebe
Potrebe povedo vrsto/tip vozil ali oseb, ki se jih potrebuje v okviru nekega
sklopa. Potrebe je možno dodati na obrazcu za kreiranje Sklopa pod zavihkom
Potrebe.
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Ko kliknemo na gumb za dodajanje potrebe, lahko izberemo med kategorijami
vozil ali vlogami oseb. V vsakem primeru se nam bo prikazal seznam možnosti,
ki so vnešene pod šifranti na spletni aplikaciji. Če želimo dodati na seznam novo
vlogo ali kategorijo, potem to naredimo na spletni aplikaciji. Kategorijo vozil
lahko dodamo pod Kategorijami OS (Šifrant / FLEET), vlogo zaposlenega pa
pod Vlogami oseb (Šifrant / Skupno). S celotnega seznama izberemo kategorijo
ali vlogo. Prikaže se nam obrazec, kamor vnesemo število enot za vozilo ali
osebo, po želji dodamo opombo in potrdimo s kljukico. Nova potreba se doda na
seznam pod zavihkom Potrebe.

•

Kako dodajamo vire?

viri
Vire je možno dodati na vsakem obrazcu, ki ima zavihek Viri. Ko kliknemo na
gumb za dodajanje virov, se nam odpre obrazec, s katerega lahko s seznama
izberemo poljubno osebo. Izbiramo med možnostmi, ki smo jih dodali pod
šifranti na spletni aplikaciji. Če želimo vir prikazati kot zamenjavo, odkljukamo
zamenjava.
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Dodan vir se prikaže na seznamu pod zavihkom Viri. Če želimo dodano osebo
odstraniti, potem kliknemo nanjo, in kliknemo na rdeč gumb Odstrani, ki se
prikaže zraven osebe.

•

Zakaj je na obrazcu PPN filter pod nekaterimi zavihki?

PPN, zavihki, filter
Obrazec PPN ima na nekaterih zavihkih filter, zato da se lahko dodatno določi
iskalne parametre in vključi podatke, kot so sklopi. Če denimo želimo dodati
postavke, lahko za PPN najprej izberemo sklop, ki lahko ima svoj nabor
postavk.

PPN in sklop sta med seboj povezana. Podatki, ki smo jih vnesli pod PPN, bodo
pomembni tudi za Sklop in obratno.
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•

Kaj je nalog in kako ga lahko ustvarimo?

nalog, PPN
Nalog predstavlja vrsto dela ali opravila, ki je dodeljeno nekemu viru - osebi ali
vozilu. Do dodelitve naloga lahko pride v okviru nekega projekta ali pogodbe,
ali pa je potreben v sodelovanju s partnerjem.

Na modulu OMS se lahko nalog kreira na dva različna načina. Pod zavihkom
Nalogi se nam odpre seznam vseh kreiranih nalogov (tako kot pri PPN), nato
kliknemo gumb za kreiranje obrazcev v desnem spodnjem kotu in odprl se nam
bo obrazec za nalog. Drugi način je, da med izpolnjevanjem obrazca za PPN pod
zavihkom Naloge kliknemo na enak gumb.

•

Kako lahko izberemo, kakšno vrsto naloga želimo ustvariti?

nalog, kategorija naloga
S klikom na gumb za kreiranje naloga se nam odpre obrazec s seznamom
različnih kategorij naloga. Nekatere so vgrajene v aplikacijo, možno pa je tudi
ustvariti lastno kategorijo naloga (glej Kako ustvarjamo šifrant Kategorije
nalogov in izvedb?). Vsaka kategorija ima določene lastnosti in pravice, zato bo
naša izbira imela vpliv na to, kako se bo nalog izoblikoval pred začetkom
izpolnjevanja (prikaz vnosnih polj, obvezni podatki, itd.).
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•

Kako izpolnjujemo nalog?

nalog
Ko se nam odpre obrazec za nalog, bo ta v veliki meri odvisen od kategorije, ki
smo jo izbrali. Za vsak nalog je pomembno ozadje njegovega nastanka, zato
moramo izbrati ali PPN ali Naročnika/partnerja z že obstoječega seznama. To je
obvezen podatek, ki se ga vnese na zavihku Osnovno, ostala polja se poljubno
izpolni. Za izpolnjevanje preostalih zavihkov (Postavke, Potrebe) glej zgornja
navodila. Ko dosežemo zadnji zavihek, celotni nalog potrdimo s klikom na
kljukico in nalog se prikaže na seznamu skupaj s preostalimi nalogi.
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•

Kako lahko nalogu dodelimo osebe ali vozila?

nalog, nosilni vir, pomožni vir
Tako kot pri PPN-ju lahko nalogu dodelimo osebe ali vozila pod zavihkom Viri.
Nalogi imajo dve vrste virov - nosilne in pomožne. Nosilni vir je oseba, vozilo
ali skupina, ki je odgovorna za dodeljen nalog. Pod zavihkom Viri izberemo
vrsto vira in v vnosnem polju iz seznama izberemo nosilni vir. Vsebina seznama
se prikaže glede na vnesene šifrante iz spletne aplikacije.

Pomožni viri so dodatni viri, ki lahko sodelujejo z nosilnim virom pri
opravljanju naloga. Dodamo jih s klikom na gumb +. Izberemo jih s seznama in
vnesemo preostale poljubne podatke. Pomožnih virov je lahko več, medtem ko
je nosilni vir samo en.
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•

Kaj je izvedba in kako jo lahko ustvarimo?

izvedba, nalog, PPN
Ko se nosilnemu viru dodeli nalog, je pomemben tudi postopek izvedbe tega
naloga. Z izvedbami prikažemo potek dodeljenega dela v okviru nekega naloga.
Za nek nalog lahko obstaja več izvedb, če je npr. delo dolgotrajno. Na modulu
OMS se lahko novo izvedbo kreira neposredno s prikazne strani pod zavihkom
Izvedbe ali pa s preostalih dveh obrazcev - PPN in Nalog pod zavihkom
Izvedba.
Prikazna stran Izvedba

•

Kako lahko izberemo, kakšno vrsto izvedbe želimo ustvariti?

izvedba, kategorija izvedbe, nalog
S klikom na gumb za kreiranje izvedbe se nam odpre obrazec s seznamom
različnih kategorij izvedbe. Nekatere so vgrajene v aplikacijo, možno pa je tudi
ustvariti lastno kategorijo izvedbe (glej Kako ustvarjamo šifrant Kategorije
nalogov in izvedb?). Vsaka kategorija ima določene lastnosti in pravice, zato bo
naša izbira imela vpliv na to, kako se bo izvedba izoblikovala pred začetkom
izpolnjevanja (prikaz vnosnih polj, prikaz zavihkov, obvezni podatki, itd.).
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•

Kako izpolnjujemo izvedbo?

izvedba, kategorija izvedbe
Ko se nam odpre obrazec za izvedbe, bo ta v veliki meri odvisen od kategorije,
ki smo jo izbrali. Nekatera polja pod zavihkom Glava zahtevajo obvezen vnos,
ostala se poljubno izpolnijo. Pri urejanju izvedb bodo nekatera obvezna polja
označena s sivo barvo in jih ne bo mogoče spreminjati. Tako kot pri nalogu je
PPN denimo obvezen v vseh obstoječih obrazcih Izvedbe.
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Za izpolnjevanje preostalih zavihkov (Postavke, Potrebe) glej zgornja navodila.
Ko dosežemo zadnji zavihek, celotno izvedbo potrdimo s klikom na kljukico in
izvedba se prikaže na seznamu skupaj s preostalimi izvedbami.

•

Zakaj so pod izvedbo dodani tudi stroški?

izvedba, kategorija izvedbe
Med izvedbo lahko za vir, ki opravlja neko delo, nastanejo stroški. Pod zavihek
Stroški se lahko zabeleži vse stroške, ki so nastali z delom oz. opravilom. S
klikom na gumb v desnem spodnjem kotu se prikaže obrazec Strošek. Ko
obrazec izpolnimo in shranimo, bo strošek dodan na seznam.

•

Kako lahko naredimo posnetek ali dodamo fotografijo k izvedbi?

izvedba, zavihek Priloge, kamera, fotografija
Pod zavihkom Priloge lahko k izvedbi dodamo posnetek ali fotografijo. S
klikom na gumb v desnem spodnjem kotu se bosta pokazali dve možnosti Kamera in Mediji. Če izberemo kamero, bomo lahko naredili posnetek s
telefonom ter ga priložili k izvedbi, če izberemo možnost Mediji bomo lahko k
izvedbi priložili fotografijo.

55

•

Kako zaključimo z izvedbo?

izvedba, zaključek, podpisovanje
Izvedbo zaključimo tako, da pod zavihkom Zaključek vnesemo podatke o
zaključku izvedbe. Najpomembnejši podatek je čas zaključka izvedbe, ki je
obvezen podatek. Če imamo pod kategorijami izvedbe označeno podpisovanje,
se bo pojavil še dodaten zavihek Podpisovanje, kjer bo potrebno vnesti
podpisnika in elektronsko podpisati obrazec. Ob zaključku je potrebno izbirati
še status izvedbe, s katerim določimo stanje izvedbe. Če želimo npr. prikazati
izvedbo kot zaključeno za status izberemo Zaključen.
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Zavihek Podpisovanje

1. 2. Modul Plan dela
•

Kako dostopamo do modula Plan dela?

modul Plan dela, izvajalec, glavni meni
Ko se prijavimo v aplikacijo, se nam prikaže privzeta stran aplikacije. Za
dostopanje do različnih modulov na aplikaciji kliknemo na ikono v desnem
zgornjem kotu
. Ikona predstavlja glavni meni mobilne aplikacije in je
zmeraj prikazana. S klikom na ikono se nam prikaže glavni meni, ki ima dva
zavihka - Upravitelj in Izvajalec. Ko izberemo izvajalca, se bo prikazal seznam
modulov. Med njimi je tudi modul Plan dela.
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•

Zakaj je modul Plan dela pod uporabniškimi navodili za OMS?

modul Plan dela, modul OMS, izvajalec, uporabniška navodila
Modul OMS in modul Plan dela sta med seboj povezana. Na modulu OMS se
pripravijo pogodbe, projekti in naročila, ki se jih nato izvede na modulu Plan
dela. Vsi nalogi in izvedbe, ki bodo vnešeni na modulu OMS, bodo prikazani
tudi na modulu Plan Dela. Modul Plan dela je na nek način podaljšek modula
OMS in namenjen izvajalcu.

•

Kako uporabljamo modul Plan dela?

modul Plan dela, filter, prikazna stran, zavihki, koledar, gumb za kreiranje
Ko vstopimo v modul Plan dela, se odpre privzeto nastavljena stran, ki ima več
funkcionalnosti. Na dnu strani lahko opazimo dva zavihka - Naloge in Izvedba.
S klikom na zavihek lahko prehajamo med obema zavihkoma z različno
vsebino. Pod vsakim zavihkom se v levem zgornjem kotu nahaja vnosno polje z
lijakom. To je filter. Pod filtrom se v dveh vrsticah prikazuje koledar. Desno
zgoraj je gumb za glavni meni in desno spodaj je gumb za dodajanjen novih
obrazcev - nalogov in izvedb.
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•

Kako uporabljamo filter

?

filter, iskanje
S klikom na vnosno polje filtra se odpre okno za filter
. Filter na modulu
Plan dela ima obvezno polje Delavec, ki označuje izvajalca in je privzet po
uporabniškem računu. Preostali dve polji se lahko poljubno izpolni - odvisno kar
si želimo, da se prikaže na seznamu zavihka. V desnem zgornjem kotu lahko
kliknemo na tri črtice, pod katerimi lahko počistimo filter, izberemo šifrante ali
poiščemo shranjene izvedbe.
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•

Kako uporabljamo koledar?

koledar
Na zgornji, modri vrstici, izberemo prikaz časovnega obdobja v spodnji vrstici.
S puščicama lahko navigiramo med dnevi ali meseci. Izberemo lahko tudi
dnevni ali mesečni prikaz, odvisno od tega, če želimo prikaz celotnega meseca
ali samo določenega tedna.

Na koledarju so pod nekaterimi dnevi izrisane črne pike. To označuje število
izvedenih nalogov oz. izvedb na določen dan.

Pod koledarjem se izpiše izbrani dan. Z gumbom desno od datuma osvežimo
naloge ali izvedbe. Z gumbom levo od datuma lahko odznačimo prikaz postavk
in zaključenih nalogov, ki so privzeto nastavljene.

•

Kako lahko navigiramo med stranmi?

stran, zavihek
Na modulu Plan dela sta dve prikazni strani - Nalogi in Izvedba. Do vseh dveh
dostopamo v spodnji vrstici - zavihki. Kliknemo na poljubni zavihek in
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prikazala se nam bo izbrana stran.

•

Kakšne podatke dobimo z vsebine prikaznih strani?

stran, seznam
Obedve prikazni strani sta seznama obrazcev, ki smo jih ustvarili in dodali na
seznam ali na spletni ali na mobilni aplikaciji. Na zavihku Naloge je torej
seznam nalogov, ki so lahko ustvarjeni tudi na spletni aplikaciji.
Na spodnjem primeru (Redna strojna dela) je primer kreiranega Naloga. S
podatkov je razviden datum izvedbe, opomba in koda naloga. Navedeni sta tudi
dve postavki z enotami (FITO) in izvajalec naloga (Matej Pinter) na dnu strani.
Desno zgoraj nam status naloga v teku pove, da nalog še ni zaključen.

•

Kako ustvarimo in izpolnjujemo nov nalog?

nalog
Ustvarjanje in izpolnjevanje naloga, izbor kategorije ter dodeljevanje virov
nalogu je že navedeno v navodilih pod modulom OMS. Na obeh modulih se na
mobilni aplikaciji na enak način upravlja z nalogi (glej Kaj je nalog in kako ga
ustvarimo?, in dalje).

•

Kako lahko urejamo nalog?

nalog, izvedba
S klikom na nalog se nam odprejo polja s tremi možnostmi.
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Če kliknemo na Odpri, se odpre obrazec z nalogom, ki ga lahko poljubno
spreminjamo in dopolnjujemo. Če kliknemo na Pojdi do, se bo na zemljevidu
prikazala dolžina in čas poti z naše lokacije do lokacije naloga. Če kliknemo
Prični z izvedbo, bomo lahko ustvarili novo izvedbo. Ta možnost se pokaže
samo, če dodeljen nalog še ni zaključen, temveč ima status - v teku.

•

Kako lahko ustvarimo izvedbo?

izvedba
Z izvedbami prikažemo potek dodeljenega dela v okviru nekega naloga. Na
modulu Plan dela se lahko novo izvedbo kreira neposredno s prikazne strani pod
zavihkom Izvedbe s klikom na gumb +. Druga možnost je, da se pod zavihkom
Naloge klikne na poljubni nalog in izbere možnost Prični z izvedbo. Odpre se
nam okno s seznamom kategorij izvedbe (glej modul OMS - Kako lahko
izberemo, kakšno vrsto izvedbe želimo ustvariti?).

•

Kako izpolnjujemo izvedbo?

izvedba, kategorije izvedbe
Ko se nam odpre obrazec za izvedbo, bo ta v veliki meri odvisen od kategorije,
ki smo jo izbrali. To bo vplivalo na prikaz vnosnih polj, na obvezno
izpolnjevanje nekaterih polj in na vsebino celotnega obrazca.
Na spodnji sliki je primer izvedbe s kategorijo izvedbe, v kateri je uporabnik
označil vse možnosti. Da lahko uporabnik prične z izvedbo, mora obvezno
izpolniti polja PPN, Sklop, Postavka in Vozilo. Ko izpolni obvezne podatke ima
dve možnosti; Če uporabnik klikne na gumb Zaključi, bo preusmerjen na
obrazec, s katerim bo lahko zaključil izvedbo. V primeru, da izbere možnost
Začni z izvedbo, bo shranil izvedbo, ki pa bo ostala v izvajanju.
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•

Kako vem, če je izvedba še aktivna oz. v teku?

izvedba, indikator aktivnih sprememb
Če uporabnik klikne na gumb Začni z izvedbo, bo izvedba aktivna oz. ostala v
izvajanju. To lahko prepoznamo po gumbu - indikatorju aktivnih
sprememb
, ki se bo prikazal v levem spodnjem kotu. Število znotraj
gumba nam pove, koliko aktivnih sprememb je v teku.

•

Kako lahko zaključimo izvedbo?

izvedba, zaključek izvedbe, indikator aktivnih sprememb
Če je izvedba še aktivna oz. v izvajanju, lahko kliknemo na indikator aktivnih
sprememb, ki nas bo preusmeril na obrazec Izvedba. Druga možnost je, da
kliknemo na gumb Zaključi, ko se nam prvič odpre obrazec Izvedba. Nadaljni
postopek izpolnjevanja obrazca Izvedbe je enak tistemu na modulu OMS (glej
modul OMS - Kako izpolnjujemo izvedbo?, in dalje)
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