Produkční deska
Na základě námětů od uživatelů jsme do Pigmaticu přidali novou sestavu pojmenovanou
Produkční deska. Tato sestava je principiálně úplně odlišná od všech dosavadních sestav a
bylo kvůli ní potřeba doprogramovat do Pragmatiku nové funkce. Po zralé úvaze jsme se rozhodli,
že tyto nové funkce přidáme už jen do nového Pragmatiku 16, ve starém Pragmatiku 07 tato
sestava nebude dostupná.
Jak poznám, jakou verzi Pragmatiku používám?
Pokud používáte Excel 2016, 2013, 2010 nebo 2007 a máte v hlavním menu záložku Pragmatik
(na obr. zvýrazněno červeně), používáte „nový“ Pragmatik 16.

Pokud Používáte Excel 2003, máte zcela jistě „starý“ Pragmatik 07, v této verzi Excelu
(mimochodem Microsoft ukončil jeho podporu již v roce 2014) Pragmatik 16 nefunguje.

Pokud používáte Excel 2013, 2010 nebo 2007 a máte v něm Pigmatic ukryt v záložce Doplňky,
používáte Pragmatik 07
Používání Pragmatiku 07 nepředstavuje žádný problém, Pigmatic v něm bude ještě řadu let
plnohodnotně fungovat, ale některé nově plánované funkce už nebudete mít k dispozici.
Kde Produkční desku najdu?
Produkční deska je v modulu Evidence, úplně na konci za Celkovým přehledem.
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Jak Produkční deska vypadá?
V prvním sloupci produkční desky jsou sledované ukazatele, ve druhém sloupci je zobrazen
stanovený Cíl a následují sloupce s čísly týdnů.
Týdny jsou číslovány podle platné ISO normy, tzn. týden číslo 1 je první týden v roce, který má
více jak 3 dny. Maximální zobrazitelný počet týdnů je 53. V závislosti na zvoleném časovém
období se může stát, že první nebo poslední týden nejsou zobrazeny celé. Některé údaje (např.
počet inseminací) tím pak jsou výrazně ovlivněny. V tom případě se pro upozornění uživatele
pod číslem týdne zobrazuje menším písmem počet dnů.
Ukazatele jsou pro větší přehlednost uspořádány do skupin.
Hodnoty ukazatelů pro daný týden jsou barevně zvýrazněny podle toho, zda splňují nebo
nesplňují požadovaný cíl.

Mohu si stanovit vlastní cíl?
Produkční desku si může každý uživatel přizpůsobit svým potřebám, k tomu slouží režim
Nastavení, který se zapíná zaškrtávacím políčkem v horním menu. Po jeho zaškrtnutí se zobrazí
další sloupce Id, Název, Formát, Pořadí, Aktivní, Nejhorší a Nejlepší.
Změny v tabulce se provádějí stejným způsobem, jako u tabulek v modulu konfigurace. Pomocí
pravého tlačítka na sloupci Id se vyvolá příkaz Editovat řádek a příslušný řádek se podbarví
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oranžově. Uživatel pak může tento řádek libovolně upravit. Provedené úpravy se uloží opět
pomocí pravého tlačítka na sloupci Id příkazem Uložit.
Význam jednotlivých sloupců je tento:
• Název

- název ukazatele zobrazený v tabulce

• Formát

- formát čísla použitý pro zobrazení hodnoty, lze použít libovolný excelem
rozpoznaný formátovací řetězec

• Pořadí

- určuje pořadí řádků v tabulce

• Aktivní

- umožní vyřadit řádek ze sestavy, stačí smazat hodnotu 1

• Cíl

- plánovaná hodnota, které chceme dosáhnout

• Nejhorší

- pokud chceme hodnoty nesplňující plán stínovat do červena, uvedeme zde
krajní hodnotu, která už bude zobrazena sytě červeně

• Nejlepší

- pokud chceme hodnoty překračující plán stínovat do zelena, uvedeme zde
krajní hodnotu, která už bude zobrazena sytě zeleně

Pomocí hodnot Nejhorší a Nejlepší také stanovujeme orientaci cíle, u některých ukazatelů (např.
procento zabřeznutí) je žádoucí dosáhnou vyšší hodnoty než cíl, u jiných (procento úhynu) je to
naopak.
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Mohu z produkční desky odstranit nějaké řádky nebo skupiny řádků?
Ano, produkční deska zobrazuje jen ty řádky, které mají v režimu nastavení ve sloupci Aktivní
hodnotu 1. Stačí tedy obvyklým způsobem editovat příslušné řádky (včetně řádků skupin) a
smazat 1 ve sloupci Aktivní.
Odstranil jsem z produkční desky několik řádků, jak je vrátím zpět?
Po přepnutí do režimu nastavení je třeba znovu načíst data sestavy. V tu chvíli se načtou i
jinak skryté řádky. Tyto skryté řádky potom můžeme obvyklým způsobem editovat a zapsat do
sloupce Aktivní hodnotu 1.
Lze do produkční desky přidat nový ukazatel, který není v nabídce?
Ano, produkční deska je od počátku navržena jako rozšiřitelná sestava. Problematika tvorby
ukazatelů je však již nad rámec tohoto textu, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
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