
Príloha 1: Informačný tok pri zmenách zabezpečený odosielaním automatických e-mailov

Dôvod zmeny Prejav v informačnom systéme Podnet na odoslanie automatického e-
mailu Informácia v automatickom e-maily Predmet e-mailu Príjemcovia automatického e-mailu

Úprava výrobného postupu Vykonanie príkazu Výpočet výrobných 
príkazov

Označenie projektu, odkazy na 
zmenené výrobné postupy

XYYYY - Zmena výrobného 
postupu

Vedúci výroby, Majster zodpovedný za 
projekt, Plánovač

Úprava kusovníku Vykonanie príkazu Aktualizácia 
kusovníku

Označenie projektu, odkaz na súhrnný 
list projektu XYYYY - Zmena kusovníku Vedúca nákupného oddelenia, Vedúci 

výroby, Majster zodpovedný za projekt

Nezhoda medzi požadovaným termínom  
dodania materiálu výrobou a potvrdeným 

termínom dodania materiálu 
dodávateľom

Vytvorenie objednávky s termínom 
dodania neskorším, ako požiadavok 

výroby
Označenie projektu, zoznam 

kolidujúcich položiek, označenie 
objednávky

XYYYY - Kolízia nákupu s 
plánom výroby

Plánovač, Vedúca nákupného oddelenia, 
Odosielateľ objednávky

Nevytvorenie príjemky pre dodaný 
materiál do dátumu požadovaného 

výrobou
Nevytvorenie príjemky pre dodaný 
materiál do dátumu požadovaného 

výrobou
Označenie projektu, zoznam 

kolidujúcich položiek, označenie 
objednávky

XYYYY - Nedodanie materiálu Plánovač, Vedúca nákupného oddelenia, 
Odosielateľ objednávky

Využitie neplánovanej 
kooperácie

Pridanie parametru NK k výrobným 
príkazom určeným do neplánovanej 

kooperácie
Vykonanie príkazu Aktualizácia 

neplánovaných kooperácií
Označenie projektu, Zoznam 

neplánovaných kooperácií v projekte
XYYYY - Neplánované 

kooperácie
Vedúca nákupného oddelenia, Pracovník 

nákupného oddelenia zabezpečujúci 
kooperácie, Plánovač, Vedúci výroby, 

Majster zodpovedný za projekt

Nekvalita Vytvorenie správy kvality Vytvorenie Správy kvality Označenie projektu, Odkaz na 
predmetnú správu kvality XYYYY - Správa kvality Plánovač, Vedúci výroby, Majster 

zodpovedný za projket 

Zmena dátumu dokončenia výroby dielov Vykonanie príkazu Výpočet výrobných 
príkazov

Označenie projektu, Odkazy na domáce 
stránky predmetných dielov

XYYYY - Zmena plánu výroby 
dielov

Pracovníci nákupného oddelenia, Vedúci 
výroby, Majster zodpovedný za projekt

Zmena dátumu dokončenia výroby 
vyššieho konštrukčného celku (CR-

skupiny)
Vykonanie príkazu Výpočet výrobných 

príkazov
Označenie projektu, Označenie 

predmentnej CR-skupiny
XYYYY -Zmena plánu výroby 

projektu
Pracovníci nákupného oddelenia, Vedúci 
výroby, Majster zodpovedný za projekt, 
Vedúca oddelenia balenia a expedície

Vysvetlivky:

I

Konštrukčná úprava

Nezabezpečenie 
požadovaného materiálu v 

požadovaný čas

Úprava plánu výroby

XYYYY - označenie projektu v systéme MyCompany


