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Vitajte na stránke SpecPro.
SpecPro je program vyvinutý za účelom technickej špecifikácie jednotlivých dielov
produktu, ktorý si zákazník môže vytvoriť sám, presne na mieru. Primárma oblasť
využitia je špecifikácia prvkov stavebného kovania pre výrobcov okien. Program ponúka
skvelé využitie taktiež pri špecifikácii prvkov vyšších posuvných systémov, ale i
akýchkoľvek iných výrobkov. Jeho úlohou je na základe presných informácií poskytnúť
úplnú prvkovú špecifikáciu.
Program je poskytovaný v "čistej forme" s databázou prvkov, ktorú si zákazník dodá vo
forme tabuľky. Bližšie informácie o postupe získate na požiadanie na našich kontaktných
adresách.

e-mail : miro.hlinka9@gmail.com
mobil : +421 949 353 157

Technický špecifikačný program - Administrácia programu
Prihlásenie do systému
Po zadaní používateľského mena a hesla sa používateľ prihlási do systému a sprístupní sa mu
databáza.

http://www.specpro.sk/
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V sekcii „Administrácia“ si používateľ založí jednotlivé „Skupiny“ a v nich konkrétne „produkty“,
ktoré bude daná skupina obsahovať.

http://www.specpro.sk/
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V tejto časti používateľ zakladá, pridáva alebo maže jednotlivé skupiny.

V časti „Produkt“ si používateľ definuje produkty, ktoré budú patriť do konkrétnej skupiny. Produkty
môže pridávať alebo mazať. Pri mazaní platí v systéme SpecPro pravidlo, ktoré Vám nedovolí zmazať
Skupinu alebo Produkt, pokiaľ už obsahuje dáta. Tým je zabezpečená ochrana pred neželaným mazaním
už jestvujúcich skupín, alebo produktov.

http://www.specpro.sk/
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Po zadefinovaní produktu si v záložke „Špecifikácia“ vytvoríte parametre, pomocou ktorých budete
spôsobom zadávania potrebných hodnôt tvoriť konkrétny produkt.
Pri pridávaní parametra si môžete zvoliť, či daný parameter bude mať číselnú hodnotu ( z intervalu
minimálnej a maximálnej hodnoty), alebo si hodnotu parametra budete môcť vybrať zo zoznamu. Je dobré
si na začiatku postaviť logiku parametrov a ich poradie v akom sa budú zadávať, pretože ich presun už po
zadaní nie je možný.
Po zadaní všetkých potrebných parametrov prechádzame na samotnú tvorbu kritérií produktu. Kliknutím
na kartu „Podmienky“ začneme tvoriť samotnú logiku pridávania jednotlivých prvkov produktu na
základe hodnôt obsiahnutých v parametroch.

http://www.specpro.sk/
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V tejto časti definujete samotné podmienky priraďovania komponentov produktu. Vyplnením podmienok
v časti Definícia podmienok vytvoríte unikátnu kombináciu parametrov, ktorým bude zodpovedať presne
určený diel vo Vami určenom množstve. Ku jednej konkrétnej podmienke môžete opakovane pridávať
všetky potrebné komponenty, taktiež tieto komponenty z danej podmienky môžete odoberať. Pre samotné
zadanie alebo odobranie komponentu je potrebné zadať ID komponentu, jeho počet a potvrdiť tlačidlom
Pridať komponent alebo Odobrať komponent. ID komponentu je prvé číslo v zozname, je unikátne
a dané systémom. Vo vyhľadávacom okne v dolnej časti funguje fulltextové vyhľadávanie podľa
ktorýchkoľvek častí reťazca v definícii komponentov.
Po zadaní všetkých potrebných podmienok si priebežne používateľ môže robiť kontrolné testovacie
výstupy, aby si preveril správnosť ním zadefinovaných podmienok a následného priraďovania
komponentov. Urobí to tak, že klikne na kartu „Špecifikácia“ v ľavom dolnom rohu, čím sa vráti do okna,
v ktorom si môže zadefinovať hodnoty parametrov produktu a následne stlačením karty „Test“
skontrolovať správnosť výstupu.

http://www.specpro.sk/
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