
Operational 

Method Sheets

CLEVER Soft s.r.o., 

Sluneční 127, Kolín II, 280 02

tel.: +420 321 751 081, e-mail: info@clever.cz



OMS 
Operational 
Method Sheet

• ODS — Operational Description Sheet

• Návodky

• Technologické postupy

Evidence technologických (montážních 
pracovních) postupů (OMS) je aplikace 
určená primárně pro editaci a správu 
návodek umísťovaných na pracovištích.

Ke každému výrobku je možné vytvořit 
sadu technologických postupů, obrázků 
a dalších dokumentů.



Dokumenty a technologické postupy jsou uloženy v SQL databázi na serveru a jejich editace je umožněna 
pouze přes webové rozhraní.
 
Tím je zajištěno, že dokument je dostupný jen v jediné rozpracované a jediné schválené verzi.

Schvalování a revize



Uložené dokumenty jsou zobrazovány v přehledných tabulkách, kde je pomocí filtrů možné snadno
zobrazit veškerou dokumentaci k jednomu výrobku nebo například dokumentaci pro konkrétní pracoviště.

Uživatelské rozhraní



Pro zadávání a editaci dokumentů je možné využít formulářových 
šablon definovaných přesně podle standardů zákazníka nebo 
využít modul OMS Spreadsheet, který umožňuje pracovat 
s dokumenty tabulkového kalkulátoru (Excel) v prostředí 
webového prohlížeče.

Šablony editoru



Výstupy z aplikace Výstupem je PDF dokument s operacemi a ilustračními 
fotografiemi a určený k tisku nebo je možné postupy 
zobrazovat přímo na monitoru pracoviště prostřednictvím 
aplikace OMS Browser.

Standardní PDF dokumenty určené k tisku

Elektronická verze zobrazovaná na monitoru



Výhody elektronické verze

Není potřeba nic tisknout

Není potřeba nic roznášet po pracovištích

Není potřeba nic skartovat

Na pracovišti je vždy okamžitě aktuální 

    revize OMS

Možnost zobrazení OMS 

  pro konkrétnívariantu výrobku

Zobrazení OMS na libovolném 

    počítači s nainstalovaným 

    internetovým prohlížečem



          OMS Admin                    OMS Browser



OMS Admin — definování sekvencí

Technologické postupy zadávané prostřednictvím šablon je možné vázat na kusovník, kde technolog 
vybírá jednotlivé díly a přiřazuje je k operacím definovaným na jednotlivých pracovištích výrobní linky.



OMS Admin — vestavěný editor obrázků



OMS Admin — vestavěný prohlížeč výkresů

Výrobní postupy mohou obsahovat výkresovou dokumentaci, kterou lze v prostředí webového prohlížeče 
prohlížet s podporou funkce zoom a volného posunu do všech stran.



OMS Admin — další vlastnosti

Pro postupy závislé na 
kusovnících, aplikace hlídá 
změny kusovníků a upozorňuje
na ně příslušné technology.

Ke každému evidovanému 
dokumentu systém uchovává 
auditní log zobrazující kdo, kdy 
a jak dokument editoval.

V současné době je aplikace 
dostupná v anglické a české 
lokalizaci. Doplnění dalších 
jazyků lze snadno realizovat 
vytvořením nových slovníků.



OMS Browser 
Jednoduché definování vzhledu pomocí šablon



OMS Admin — další agendy

• Linky a pracoviště

• Nářadí

• Schválené díly

• Uživatelé



OMS Admin — porovnání verzí



Další moduly naleznete

na www.clever-system.cz

http://www.clever-system.cz/
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