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• SSG Insight w trybie nieprzerwanym pracuje nad rozwojem
i unowocześnianiem systemu na chwilę obecną dostępna jest wersja 9, 
która sukcesywnie zastępuje wersje poprzednie w miarę możliwości 
poszczególnych przedsiębiorstw

• CPU ZETO w ramach dostępnych komercyjnie wersji Agility dokonuje 
niezbędnych poprawek oraz ulepszeń
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• Na chwilę obecną prowadzimy wdrożenia indywidualnie 
dopasowane do potrzeb użytkowników już korzystających
z systemu, a także nowych.

Nasze najnowsze wdrożenie realizujemy w:

• Do dnia dzisiejszego przeprowadziliśmy szereg wdrożeń o różnej 
skali zaawansowania dostosowanego do możliwości systemu oraz 
zapotrzebowania
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• W ramach prowadzonych od wielu lat wdrożeń wprowadziliśmy do 
standardowej wersji systemu ciekawe usprawnienia funkcjonalne

• Wspólnie z użytkownikami końcowymi:

- Wprowadzamy standardy dokumentacji

- Modelujemy, Analizujemy i Optymalizujemy procesy

- Ujednolicamy nazewnictwo

- Optymalizujemy pracę w systemie

- Skracamy obieg dokumentów
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Interfejs Użytkownika
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Zgłoszenia w systemie i AutoAgility
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• AUTOagility to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pracą, które obejmuje inteligentne,
uporządkowane podejście oparte na pytaniach opisujących szczegóły pracy oraz funkcję
Automatycznego Przydzielania w celu wyeliminowania ręcznego podejmowania decyzji,
obejmującego m.in. znalezienie najlepszego członka zespołu do wykonywania pracy .

• Centrum pomocy Autoagility

• Funkcja pomocy technicznej została zaprojektowana w celu przechwytywania właściwych
informacji, aby umożliwić systemowi stosowanie reguł dystrybuowania i zapewnić, że praca
zostanie przydzielona osobie, która na pewno ją wykona prawidłowo. Funkcja pomocy
technicznej dynamicznie segreguje żądanie pracy, korzystając z odpowiedzi na serię pytań.
Prawidłowe informacje są gromadzone na odpowiednim poziomie szczegółowości, aby niczego
nie pominąć.

• Uruchomienie AUTOagility

• Po wprowadzeniu szczegółów pracy w Agility, można go ręcznie przydzielić do swojego zespołu
lub wspomóc się AUTOagility, które może przejąć i zaoszczędzić kosztowne zasoby
administracyjne. Praca może zostać przydzielona zespołowi w oparciu o szereg czynników,
takich jak dostępność, umiejętności i lokalizacja.
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Harmonogramowanie
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Przekazanie Zmiany - Aktualności
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Rozwiązania Mobilne





Dlaczego warto wybrać Agility Mobile?

• Maksymalizuj efektywność - kompletna praca w drodze

• Zredukuj administrację - działanie i dostęp przez urządzenie

• Popraw wydajność - skróć czas ukończenia pracy i zredukuj koszty

• Popraw jakość - twórz spójny przepływ informacji

• Zwiększ widoczność - przechwytuj dokładne szczegóły dotyczące czasu i kosztów

• Ulepsz współpracę w zespole - dzięki proaktywnej pracy

• Oszczędź czas, popraw wydajność i podejmuj lepsze decyzje

• Łatwy w użyciu interfejs

• Zaakceptuj, zawieś i ukończ pracę w drodze

• Podnieś nową pracę z urządzenia

• Przechwyć ważne informacje, takie jak kody usterek i komentarze o zakończeniu

• Dostępne na iOS i Androida
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Ocena krytyczności części zamiennych i urządzeń
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Poziom krytyczności jest obliczany na karcie Ocena krytyczności na podstawie 5 kategorii: Produkcja, 
Bezpieczeństwo, Jakość, Części zamienne oraz Prawdopodobieństwo.
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• Pole Produkcja na karcie Ocena krytyczności musi mieć wartość 
z zakresu 1-5.

• Wpływ na produkcję w przypadku zatrzymania urządzenia
1. Mały lub zerowy wpływ na wydajność

• 2. Brak produkcji wyrobu krytycznego > 3 godziny

• 3. Brak produkcji wyrobu krytycznego > 6 godzin

• 4. Brak produkcji wyrobu krytycznego > 9 godzin

• 5. Brak produkcji wyrobu krytycznego > 12 godzin





Agility - nowości systemowe.

• Pole Bezpieczeństwo na karcie Ocena krytyczności musi mieć 
wartość z zakresu 1-5.

• Potencjalne niebezpieczeństwo urazu w przypadku 
niespodziewanej awarii urządzenia
1. Brak niepożądanego wpływu na bezpieczeństwo

• 2. Możliwe niewielkie urazy. Tylko pierwsza pomoc

• 3. Możliwe urazy wymagające pomocy medycznej

• 4. Możliwe urazy powodujące absencję wypadkową

• 5. Możliwe urazy śmiertelne
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• Pole Jakość na karcie Ocena krytyczności musi mieć wartość z zakresu 
1-5.

• Potencjalny wpływ na jakość wytwarzanego produktu:
1. Brak wpływu na jakość produktu

• 2. Małe ryzyko wpływu na jakość produktu – możliwe do wykrycia 
poprzez wewnętrzne testy

• 3. Średnie ryzyko wpływu na jakość produktu – niemożliwe do wykrycia 
poprzez wewnętrzne testy 

• 4. Możliwość wystąpienia poważnych problemów jakościowych u klienta

• 5. Poważne problemy jakościowe u klienta
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• Pole Części zamienne na karcie Ocena krytyczności musi mieć wartość 
z zakresu 1-5.

• Dostępność części zamiennych:
1. Czas oczekiwania < 1 dni

• 2. Czas oczekiwania > 2 i < 8 dni

• 3. Czas oczekiwania > 1 tydzień

• 4. Czas oczekiwania > 3 tygodnie

• 5. Czas oczekiwania > 5 tygodni

• Ta kategoria jest wyliczana automatycznie na podstawie czasu 
oczekiwania na dostawę towaru, który możemy określić na karcie 
Dostawcy.
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• Na karcie Dostawcy, po wejściu w szczegóły dostawcy towaru, 
należy określić czas oczekiwania na dostawę towaru. Czas ten jest 
pobierany do automatycznego obliczenia kategorii Części 
zamiennych. W przypadku nie podania czasu oczekiwania lub 
braku dostawcy, wartość tej kategorii automatycznie otrzyma 5.
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• Pole Prawdopodobieństwo na karcie Ocena krytyczności musi mieć 
wartość z zakresu 1-5.

• Prawdopodobieństwo zatrzymania linii na więcej niż 6 godzin. 
Prawdopodobieństwo – możliwość nieoczekiwanego zatrzymania 
maszyny:

• 1. Raz na 10 lat

• 2. Raz na rok

• 3. Raz na kwartał

• 4. Raz na miesiąc lub częściej

• 5. Raz na tydzień lub częściej





• Ranking ryzyka wyliczany jest na podstawie kategorii z karty Ocena krytyczności

• 1. Produkcja

• 2. Bezpieczeństwo

• 3. Jakość

• 4. Dostępność części zamiennych

• 5. Prawdopodobieństwo

• Algorytm obliczania:

• Maksymalna wartość z kategorii od 1 do 4 plus wartość kategorii 5.

• Kolor czerwony dla Rankingu ryzyka >7

• Kolor zielony dla Rankingu ryzyka <6

• Kolor żółty dla pozostałych.

• Pole Krytyczne jest automatycznie zaznaczane w przypadku gdy Ranking ryzyka osiągnie 
kolor czerwony.
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Ocena krytyczności

W przeglądaniu  towarów magazynowych, została dodana kolumna Ranking ryzyka, w której pokazywana jest ocena 
krytyczności. Kolor zielony oznacza niski poziom krytyczności (poniżej 6), kolor żółty oznacza ostrzegawczy poziom 
krytyczności (6 lub 7), zaś kolor czerwony oznacza alarmowy poziom krytyczności (powyżej 7).



Agility - nowości systemowe.

Wydania na pracowników.

1. W kartotece pracownika jest dodana dodatkowa zakładka Stan 
pracownika. Tabela zawiera: 
Kod - kod towaru, 
Wydania - suma towaru wydanego na pracownika - w wielu 
wydaniach,
Zwrot - suma towaru zwróconego przez pracownika - w wielu 
zwrotach,
Różnica - aktualnie posiadana ilość towaru.
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Wskaźniki i Raporty





















Oprócz szeregu zmian wizualnych widocznych bezpośrednio dla 
użytkowników wykonanych w celu poprawy komfortu obsługi 
wprowadzono również znaczących zmian w obszarach:

- Wydajność systemu

- Ograniczenie zużycia zasobów systemów informatycznych

- Szybkości działania

- Eliminacji błędów systemowych

- Poprawy funkcjonowania algorytmów 
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CPU ZETO Wprowadziło i udostępniło komercyjnie nowe 
oprogramowanie wspomagającego pracę poprzez szybkość dostępu 
do informacji:

- Agility „MONITOR”

- Agility „Analytics BI”
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System EAM/CMMS Agility,

dzięki współpracy i wysokiemu zaangażowaniu Służb Utrzymania
Ruchu poszczególnych firm oraz Zespołów Programistyczno –
Wdrożeniowych w proces wdrożenia stale się rozwija i unowocześnia
co przekłada się na komfort pracy i dostępność informacji.

DZIĘKUJEMY


