
 
 

Fotografia dnia pracy KPhotoWork  

 

System zarządzania i organizacji fotografią dnia roboczego w 
przedsiębiorstwach produkcyjnych, specjalizujących się w wyrobach 
opartych o kompozycje metalu, plastiku, drewna i szkła. 

 
KPhotoWork pozwala na określenie stopnia wykorzystania czasu przez 
pracowników, aby następnie utworzyć szereg wskaźników obejmujących takie 
kategorie czasu, jak: 

 obecność, czas rozpoczęcia i końca pracy, 
 bezpośrednie wykonanie zadania (operacji na produkcie). 

 
Opis programu 
  

1. Okno startowe 
 

 
 
1.1. Statusy pracowników 
 
Obecny status danego pracownika można określić po kolorze tła. 
Możliwe statusy to: 

 Kolor zielony - pracownik nie zalogował się (nie rozpoczął dnia pracy) 
w dniu dzisiejszym w systemie. 

 Kolor żółty - pracownik jest obecnie zalogowany w systemie. 
 Kolor czerwony – pracownik wylogował się (zakończył swój dzień pracy). 

 
1.2. Przyciski główne 
 
POCZĄTEK – rozpoczęcie dnia pracy (patrz pkt. 2.1). 
KONIEC – zakończenie dnia pracy. 
PRODUKTY – rozpoczęcie pracy na ślusarni. 
LAKIERNIA – rozpoczęcie pracy na lakierni. 
ADMINISTRATOR – przejście do modułu administracyjnego. 
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2. Moduł pracowników 
 
2.1. Rozpoczęcie dnia pracy 
 
Aby rozpocząć dzień pracy należy na liście pracowników kliknąć na osobę, która 
rozpoczyna dzień pracy (gdy zostanie to prawidłowo zrobione zamiast tekstu „LISTA 
PRACOWNIKÓW” pokaże się imię i nazwisko pracownika), a następnie klikamy 
klawisz „POCZĄTEK”. Po wykonaniu tej operacji, program automatycznie zmieni 
kolor podświetlenia wybranego wcześniej pracownika na żółty. 
 
2.2. Rozpoczęcie pracy na ślusarni 
 
Aby rozpocząć pracę na ślusarni na liście pracownika klikamy na wybraną osobę, a 
następnie na klawisz „Produkty”. W wyświetlonym oknie wybieramy interesujący nas 
produkt, następnie odpowiedni element i wykonywaną operację. Po wykonaniu 
powyższych operacji program automatycznie zapisze dane do bazy wraz z godziną 
rozpoczęcia wykonywania elementu.  
 

 
Okno wyboru produktu i elementu 

 
UWAGA 
Kliknięcie klawisza „ZAMKNIJ” powoduje wyłączenie widocznego okna bez 
zapisania dokonanego przez nas wyboru. 
 
2.3. Zakończenie pracy na ślusarni 
 
Aby zakończyć pracę na ślusarni na liście pracownika klikamy na wybraną osobę, a 
następnie na klawisz „Produkty”. W polu „Wykonanych sztuk” wpisujemy liczbę 
wykonanych niedokończonych sztuk. Natomiast w „Zakończonych elementów” liczbę 
wykonanych kompletnych elementów. 



 
 

 
Okno zakończenia pracy nad operacją na lakierni 

 
2.4. Rozpoczęcie pracy na lakierni 
 
Aby rozpocząć pracę na lakierni na liście pracownika klikamy na wybraną osobę, a 
następnie na klawisz „Lakiernia”. Po dokonaniu wyżej wymienionych czynności menu 
po prawej stronie zmieniło swój wygląd. Należy w nim kliknąć klawisz „Początek” i 
udać się na lakiernię. 
 

 
Okno lakierni. W ramce zaznaczony jest klawisz umożliwiający  

rozpoczęcie pracy na lakierni 
 
2.5. Zakończenie pracy nad lakierowaniem produktu/półproduktu na lakierni 
 
Aby zakończyć  pracę nad lakierowaniem produktu/półproduktu na lakierni na liście 
pracownika klikamy na wybraną osobę, a następnie na klawisz „Wykonane”. W 
wyświetlonym oknie wybieramy produkt oraz półprodukt a następnie wpisujemy 
liczbę wykonanych sztuk (łączna polakierowana powierzchnia zostanie 
automatycznie przeliczona). Aby zaakceptować i zapisać dane do bazy klikamy 
klawisz „OK”. 
 
UWAGA 
Kliknięcie klawisza „ZAMKNIJ” powoduje wyłączenie widocznego okna bez zapisania 
dokonanego przez nas wyboru. 



 
 

 

 
Okno lakierni. W ramce zaznaczony jest klawisz umożliwiający 

wyświetlenie okna zakończenia produktu/półproduktu 

 
WAŻNE 
Jeśli po polakierowaniu produktu/półproduktu, wpisaniu ilości sztuk, zatwierdzeniu i 
zapisaniu danych do bazy chcesz kontynuować pracę wróć na lakiernię. Natomiast 
jeśli chcesz zakończyć dzień pracy na lakierni patrz punkt 2.7. 
 

 
Okno zakończenia pracy nad produktem/półproduktem 

 
2.6. Zakończenie pracy na lakierni 
 
Aby zakończyć pracę na lakierni w danym dniu należy na lakierni na liście 
pracownika klikamy na wybraną osobę, a następnie na klawisz „Koniec”. 

 
Okno lakierni. W ramce zaznaczony jest klawisz umożliwiający  

zakończenie pracy na lakierni 
 



 
 

2.7. Zakończenie dnia pracy 
 
Aby zakończyć dzień pracy należy na liście pracowników kliknąć na osobę, która 
zakańcza dzień pracy, a następnie klikamy klawisz „KONIEC” i potwierdzamy 
wyświetlony komunikat. Po wykonaniu tej operacji, program automatycznie zmieni 
kolor podświetlenia wybranego wcześniej pracownika na czerwony. 
 
2.8. Ponowne rozpoczęcie dnia pracy 
 
Aby w tym samym dniu ponownie rozpocząć dzień pracy należy na liście 
pracowników kliknąć na osobę, która już dziś zakończyła dzień pracy (podświetlenie 
w kolorze czerwonym), kliknąć na klawisz „AKTYWUJ PONOWNE ROZPOCZĘCIE 
PRACY”, a następnie kliknąć klawisz „POCZĄTEK”. Zostanie wyświetlone okienko z 
powiadomieniem o ponownym rozpoczęciu dnia pracy, które należy potwierdzić 
klikając „Tak”. Po wykonaniu tej operacji, program automatycznie zmieni kolor 
podświetlenia wybranego wcześniej pracownika na żółty. 
 

 
Okno startowe. Po wybraniu pracownika (z czerwonym tłem) 

wyświetli się, zaznaczony w ramce, klawisz ponownego 
rozpoczęcia dnia pracy 
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