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názorně ve video podobě!

Novinky 2019

Nově si nemusíte novinky číst, ale rovnou se na ně podívat na YouTube kanálu Profylaxu. 

Celý kanál Profylaxu: https://www.youtube.com/channel/UCQDrX5olhAK1nudW88SYtZg

Novinky přehledně: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7dwb-V4Uj5xrodDy28U4Z5mnEA-BkL9T

 #1 První novinkou je změna jazykové mutace jednoduše ikonou: https://youtu.be/d2izejgakLs

 #2 Velmi výrazná a zásadní novinka je, že práva na stroje se nyní uplatní i v plánu. Byl to velmi

náročný zásah do jádra programu, ale výsledek stojí za to: https://youtu.be/l56qOV9JThM

 #3 Další novinka je v grafickém plánu – kalendáři. Můžeme vidět jen akce pro konkrétního pracovníka.

Také se zvětšil font poznámky v zápisu údržby. Video s ukázkou: https://youtu.be/shxfCjnPwWY

 #4 V tomto videu si ukážeme vylepšení Panel+ v Hlášení, výpis případných chyb po přeplánování

a tisk dle filtru - žlutého řádku FilterBar: https://youtu.be/sRyPEJQBjpM

 #5 V dalším souboru 3 novinek je zápis diagnostiky v zápisu údržby, možnost nastavení, které údržby

nepůjde zapsat hromadně a popis údržby v definici na kartě stroje: https://youtu.be/RsUJdFNg7Ww
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 #1 Zobrazuje se Profylax na Win10 neúplně, s malým nečitelným textem a ovládacími prvky?

Podívejte se na nastavení pro vysoké rozlišení monitoru: https://youtu.be/QVItZTSTrDM

 #2 Víte, že si můžete nastavit výchozí druh pohybu pro příjem, výdej i převod? Zjednoduší se Vám

pořizování skladových dokladů a hned vybíráte materiál: https://youtu.be/EPJA-0AcjJg

 První video manuál jsme připravili na založení nového pracovníka, uživatele, jejich spárování včetně

nastavení práv na stroje. Co vše musíme nastavit?: https://youtu.be/F4jL36dgntU

Pokud nechcete přijít o další novinky a video manuály, přihlaste se k odběru našeho YouTube

kanálu. Pod každým videem je červené tlačítko „ODEBÍRAT“ a následně ještě vpravo zvoneček.

Ten Vás upozorní na každé nové video. Budeme rádi také za komentáře a palce nahoru „Like“

u každého videa, které se Vám bude líbit. Dle zpětné vazby nasměrujeme další tvorbu!

www.profylax.cz :

Manuály

https://youtu.be/QVItZTSTrDM
https://youtu.be/EPJA-0AcjJg
https://youtu.be/F4jL36dgntU
http://www.profylax.cz/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7dwb-V4Uj5wgyr-pb5Us5Ofq-FJc2Snj
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7dwb-V4Uj5wgyr-pb5Us5Ofq-FJc2Snj
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7dwb-V4Uj5zusiXzCYr_GCmhFmWOHSxR
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7dwb-V4Uj5zusiXzCYr_GCmhFmWOHSxR

