Instrukcja PQ FMEA
I.

Wybór języka

Podczas instalowania programu ukazuje się możliwość wyboru interesującego nas języka. Jeżeli jednak po jakimś czasie zdecydujemy się zmienić język na
inny należy wybrać z paska narzędzi przycisk Ustawienia następnie z listy wybrać Język i na kolejnej liście odznaczyć Angielski.

Uwaga: język programu zostanie zmieniony po ponownym uruchomieniu programu. Należy wyłączyć i ponownie uruchomić program.

II. Uruchomienie programu, wybór analizy
Aby rozpocząć pracę z programem należy użyć ikony
Wyświetlone zostanie okno wyboru analizy.

1

Należy wybrać żądany rodzaj analizy:
1 – FMEA procesu (PFMEA)
2 – FMEA konstrukcji (DFMEA)

2

Nowy projekt w lewym górnym rogu lub wybrać tę opcję z Plik, Nowy projekt.

Po uruchomieniu wybranej opcji, wyświetlona zostanie okno z drzewem wad.

III. Dane projektu
Po wyborze rodzaju analizy, można przystąpić do określenia Danych projektu. Aby wprowadzić dane należy wybrać z paska narzędzi przycisk Projekt,
następnie z listy wybrać pole Dane projektu. (Funkcja jest dostępna po wyborze rodzaju analizy P-FMEA lub D-FMEA).

Pojawi się okno dialogowe do uzupełnienia. W zakładkach można wprowadzić dane dla FMEA, CP, PF.

W pierwszej zakładce (FMEA) na dole okna dialogowego, można dodać logo firmy. Aby to wykonać należy kliknąć przycisk Wybierz… Następnie wybrać plik z
dowolnej lokalizacji na komputerze. Logo zostanie umieszczone w formularzu FMEA (lewy górny róg dokumentu).

IV. Macierz ryzyka.
Program pozwala na opracowanie macierzy ryzyka zgodnie z potrzebami danej organizacji.
Aby dostosować macierz, należy wybrać z paska narzędzi przycisk Ustawienia następnie z listy wybrać Wzór macierzy ryzyka OxS lub OxD.

Aby dostosować odpowiednie pola do skali zagrożenia (zielony, żółty, czerwony) należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dane pole celem edycji. Po
kliknięciu pojawi się lista wyboru koloru.

V. Kryteria oceny (S,O,D)
Program posiada zapisane kryteria oceny dla Dotkliwości skutku (S), Prawdopodobieństwa wystąpienia przyczyny (O), Wykrywalności wady/przyczyny (D).
Wprowadzone dane mogą być edytowane na stałe lub tylko do danego
projektu. Aby dokonać zmian na stałe, należy z paska narzędzi wybrać
przycisk Ustawienia, następnie z listy wybrać kryteria, które chcemy
edytować. Kryteria edytuje się osobno dla analizy PFMEA i
DFMEA(oznaczone w nawiasie).

W oknie dialogowym należy wprowadzić pożądany tekst. Wszystkie pola
poza punktacją liczbową (1 – 10) są edytowalne.

Uwaga: korzystając z funkcji edycji w zakładce ustawienia, tabele zostaną zapamiętane na stałe w programie. Jeżeli chcemy zmienić opis kryteriów oceny dla
danego projektu należy skorzystać z funkcji Projekt na pasku narzędzi.

Istnieje również możliwość eksportu i importu tabel SOD. W razie potrzeby można eksportować/importować tabelę wybierając z paska narzędzi Projekt, a
następnie z listy wybrać eksport lub import.

VI. Tworzenie drzewa wad
Aby zmaksymalizować pole drzewa wad należy kliknąć przycisk (1).

Tworzenie komórek na drzewie wad

Aby rozpocząć tworzenie drzewa, należy za pomocą kursora (klikając i przytrzymując) przeciągnąć komórkę wyrób w stronę pola Faza procesu (przy PFMEA)
lub Element wyrobu (przy DFMEA).

Kolejne komórki należy tworzyć w analogiczny sposób. Po przeciągnięciu komórki do pola Potencjalny rodzaj błędu program automatycznie utworzy 3
Potencjalne przyczyny błędu.

Funkcję automatycznego dodawania przyczyn można wyłączyć
wchodząc w Ustawienia i odznaczyć klikając Automatyczne
uzupełnianie przyczyn.

Dodanym przyczynom można przypisać odpowiednie kategorie, które będą się
wyświetlały w postaci ikon na drzewie wad. Aby to zrobić należy kliknąć na ikonę
wybranej kategorii dwukrotnie.

Istnieje również możliwość automatycznego uzupełniania wad. Aby doszło do tego należy zakończyć funkcję literą „z” czyli „zgodnie ze specyfikacją” lub w
wersji angielskiej „a” czyli „according to specyfication”.

W tym momencie dodają się dodatkowo trzy nowe wady dla tej charakterystyki:
– X powyżej specyfikacji/above specyfication
– X poniżej specyfikacji /below specification
– X poza specyfikacją/out of specification

Funkcję automatycznego dodawania przyczyn można wyłączyć wchodząc
Ustawienia, a następnie odznaczyć Automatyczne uzupełnianie przyczyn lub
wybrać „nie” w okienku z pytaniem o ich automatyczne uzupełnienie.

VII. Usuwanie komórek z drzewa wad
Usuwanie poszczególnych komórek jest odwrotnością ich tworzenia. Należy kliknąć i przytrzymać komórkę, którą chcemy usunąć i przeciągnąć ją w lewą
stronę. Usuwana komórka musi znaleźć się na białym polu kolumny poprzedzającej.

Uwaga: Każda komórka jest usuwalna za wyjątkiem komórki wyrób. Opcja Usuń dostępna jest również w podręcznym menu pojawiającym się po użyciu
prawego przycisku myszki.

VIII. Edytowanie komórek na drzewie wad

Aby zmienić daną komórkę należy na nią dwukrotnie kliknąć. Pojawi się okno dialogowe do edycji.

Następnie należy wprowadzić żądany tekst do okna dialogowego i zatwierdzić zmianę klikając przycisk
OK znajdujący się na dole okna dialogowego. Aby dodać tekst w nowej linijce należy przytrzymując ALT wcisnąć ENTER.

Tekst pojawi się w edytowanej komórce.

Każda kolejna komórka jest edytowana w taki sam sposób, jak opisany powyżej.
Podczas edycji Faza procesu, w oknie dialogowym pojawia się dodatkowy wiersz Maszyna, urządzenie, źródło. W tym miejscu należy przypisać nazwę
maszyny, urządzenia, źródła, na którym wykonywana jest dana czynność. Dane z drzewa wad są automatycznie nanoszone do formularza FMEA, CP, PF, VDA
w trakcie tworzenia ich na drzewie.

Analogicznie do fazy procesu, przy edytowaniu komórki w polu Funkcja, w oknie dialogowym pojawi się pole Powiązana charkterystyka wyrobu/procesu.
Należy zaznaczyć opcję, która nas interesuje oraz czy chcemy aby zostało to uwzględnione w planie kontroli. Następnie należy opisać charakterystyke
wyrobu, która zostanie przeniesiona automatycznie do CP oraz PF (rozdział CP oraz PF).

Edycja pola Potencjalny rodzaj błędu, edytujemy w taki sam sposób jak pozostałe pola.

Kolejnym polem w którym należy wprowadzić dane na potrzeby CP oraz PF jest Potencjalna przyczyna błedu. W oknie dialogowym pojawi się wiersz
Powiązana charakterystyka procesu.
Dodatkowo poza ustawieniem powiązanej charakterystyki procesu można dla ułatwienia wybrać ikony dla poszczególnych przyczyn.
Wyświetlanie kategori w postaci ikon można wyłączyć. Aby to zrobić należy wybrać z paska narzędzi widok i odznaczyć „wyświetlaj kategorie przyczyn”.

UWAGA: Jeżeli charakterystyka wyrobu zostanie zdefiniowana w Funkcji to nie można jej zdefiniować w Potencjalnym rodzaju błedu, jeżeli charakterystyka
procesu zostanie zdefiniowana w Funkcji to nie można jej zdefiniować w Potencjalnej przyczynie błedu i odwrotnie.

IX. Przenoszenie komórek w górę oraz w dół drzewa
Aby przenieść daną komórkę powyżej bądź poniżej innej, należy kliknąć (oraz przytrzymać komórkę) i przeciągnąć ją ponad/poniżej komórki, którą chcemy
umieścić w innym miejscu drzewa. Należy pamiętać, by umieścić przenoszoną komórkę powyżej/poniżej linii pomocniczej (1), która pojawi się podczas
przenoszenia komórki.
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Uwaga: komórki można przenosić pomiędzy sobą tylko w obrębie danej gałęzi drzewa.

X. Kopiowanie komórek drzewa
Jeśli zaistnieje potrzeba, można kopiować stworzone już komórki wraz z ich odgałęzieniem.
W celu skopiowania należy kliknąć na daną komórkę (1), którą chcemy skopiować i przeciągnąć ją do poprzedzającej ją komórki (2) do momentu
podświetlenia komórki na pomarańczowo z zielonym obwodem i zwolnić przycisk.

1
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2
.

W wyniku kopiowania powstanie kolejna identyczna gałąź drzewa „przyklejona” do nowego miejsca.

Komórki można kopiować pomiędzy różnymi gałęziami drzewa. Jeżeli uznamy, że komórka z kolumny faza, funkcja, błąd, przyczyna jest nam potrzebna w
innym miejscu na drzewie można ją skopiować.

Istnieje również możliwość kopiowania za pomocą opcji Kopiuj.
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na komórkę, którą chcemy skopiować i wybrać z listy opcję Kopiuj.

Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na komórkę, do której chcemy dołączyć kopiowaną komórkę i z listy wybrać opcję Wklej.

XI. Kopiowanie drzewa wad pomiędzy plikami PQ-FMEA
Funkcja kopiowania komórek czy całych gałęzi jest dostępna również pomiędzy plikami PQ-FMEA. Możemy prawym przyciskiem myszy skopiować daną fazę,
następnie zamknąć aktualnie otwarty plik PQ-FMEA, otworzyć dowolny inny plik PQ-FMEA i wybrać miejsce w którym chcemy go wklejić. Aby wklejić należy
prawym przyciskiem myszy kliknąć w pożądane miejsce i wybrać wklej.

XII. Zwijanie oraz rozwijanie gałęzi drzewa
Aby zwinąć gałąź drzewa, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na komórkę, na której poziomie chcemy zwinąć gałąź i wybrać opcję Zwiń.

W wyniku zwijania powstanie przerywana linia wskazująca na miejsce, w którym są zwinięte komórki.

Zwijanie można wykonać dla wszystkich grup kompleksowo.
Można zwinąć grupowo kolumny Faza procesu (Element konstrukcji), Funkcja, Potencjalny rodzaj błędu.
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w białe pole kolumny, którą chcemy zwinąć, następnie wybrać z rozwiniętej list Zwiń wszystkie elementy w
kolumnie.

Tą samą czynność można również wykonać z poziomu komórki w danej kolumnie.

W wyniku powyższej operacji nastąpi zwinięcie wszystkich gałęzi drzewa na prawo od danej kolumny.

Aby rozwinąć całą kolumnę należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w białe pole kolumny lub komórki i z rozwiniętej listy wybrać Rozwiń wszystkie
elementy w kolumnie.

XIII. Otwieranie gałęzi drzewa w zakładkach (Nowy widok)
Każda gałąź drzewa może być wyświetlana w nowej karcie (zakładce).
Aby wyświetlić gałąź w nowym oknie należy kliknąć na daną komórkę prawym przyciskiem myszy i wybrać z listy Nowy widok.

Po wybraniu z listy Nowy widok, w lewym górnym rogu pojawi się nowa zakładka, w której będzie znajdowała się wskazana gałąź.

Kopiowana komórka przenoszona jest wraz z częścią formularza FMEA, którego dotyczy.

Tworzenie nowych widoków (kart) jest analogiczne do opisanego powyżej.
Można tworzyć dowolną ilość zakładek dla danej komórki.

UWAGA! Nowe widoki są tylko graficzną prezentacją fragmentu prowadzonej analizy i wszelkie zmiany dokonywane przy tych okrojonych widokach będą
miały wpływ na analizę bazową.

XIV. Powiększanie, zmniejszanie drzewa wad w oknie
W celu zmiany rozmiaru wyświetlanego drzewa należy przycisnąć i przytrzymać na klawiaturze Ctrl oraz użyć funkcji Scroll na myszce.

XV. Kolory na drzewie wad.
Program ma automatycznie włączone zaznaczanie na drzewie wad kolorów. Istnieje jednak możliwość wyłączenia tej opcji.
Aby wyłączyć lub ponownie włączyć kolory na drzewie wad należy w pasku narzędzi wybrać Widok a następnie Kolory na drzewie wad. Kolory zostaną
natychmiast usunięte lub przywrócone.

XVI. Praca na formularzu FMEA
Aby przywrócić widok podziału okna na Formularz oraz Drzewo, należy kliknąć przycisk (1), znajdujący się w lewym dolnym rogu okna.

1
Do zmaksymalizowania okna formularza służy ten sam przycisk opisany powyżej. Znajduje się on w środkowej części okna po lewej stronie.

XVII. Wypełnianie formularza FMEA
Formularz FMEA jest częściowo wypełniony danymi z drzewa wad.
Aby edytować formularz należy dwukrotnie kliknąć w wybraną komórkę.

Po dwukrotnym kliknięciu na wybraną komórkę, pojawi się okno dialogowe do edycji.
W oknie należy wpisać żądany tekst. Następnie zatwierdzić wprowadzenie przyciskiem OK.

Tekst pojawi się w wybranej komórce.

Jeżeli istnieje potrzeba zdefiniowania większej ilości np. skutków błędu, należy kliknąć w oknie dialogowym przycisk Dodaj (1).

1
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Pojawi się kolejne miejsce w oknie dialogowym do edycji.
Aby usunąć niepotrzebne pole do edycji (z zapisem lub bez), należy kliknąć znak X znajdujący się po prawej stronie okna dialogowego (2)

Podczas dodawania poszczególnych komórek, w oknie dialogowym rozwijają się podpowiedzi ze sformułowaniami użytymi wcześniej w obrębie danej
kolumny. Aby wybrać podpowiedź, należy dwukrotnie kliknąć na wiersz celem zatwierdzenia. Podpowiedzi mogą być edytowane.
W tym celu należy menu Projekt wybrać opcję Edytuj podpowiedzi.

Kolumny: Potencjalny skutek błędu, Sterowanie Prewencja, Sterowanie Kontrola, Zalecane działanie edytowane są w analogiczny sposób jak opisany
powyżej.

Dla kolumn Sterowanie Prewencja, Sterowanie Kontrola istnieje dodatkowa opcja dopisywania zdefiniowanych działań do błędu, to znaczy do wszystkich
przyczyn powiązanych z danym błędem (1).
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Funkcja Przypisz do błędu pozwala na przypisywanie zdefiniowanych działań dla danego błędu.

Uwaga: wszystkie działania dopisane za pomocą tej funkcji będą koloru niebieskiego. Usunięcie jednego z działań spowoduje usunięcie
wszystkich powiązanych.

XVIII. Ocenianie – Dotkliwość (S); Występowanie (O); Wykrywalność (D)
Przypisywanie ocen w formularzu odbywa się za pomocą okna dialogowego z edytowalną listą ocen.
Aby przypisać ocenę należy dwukrotnie kliknąć w komórkę, do której chcemy nadać ocenę w odpowiedniej kolumnie. Dotkliwość (S); Występowanie (O);
Wykrywalność (D)

Po dwukrotnym kliknięciu w wybraną komórkę wyświetlone zostanie okno dialogowe.

Okno dialogowe Dotkliwość skutku, posiada dwie tabele ocen
Dotkliwość dla klienta (użytkownika) oraz Dotkliwość dla procesu (produkcja/montaż).
Przełączanie tabel następuje po zaznaczeniu wybranej tabeli u góry okna dialogowego.

Po kliknięciu w wybraną komórkę w danej kolumnie pojawia się okno dialogowe do ocen.
(Kryteria ocen S,O,D )

Wartości liczbowe S, O, D mogą być wpisywane również bez okna dialogowego za pomocą klawiatury numerycznej komputera. Wartość 10 uzyskamy
wybierając z klawiatury 0.
Uwaga: Tabele ocen są edytowalne, do każdej z tabel można wprowadzać własne opisy punktacji.
Po ocenieniu S, O, D, wartość RPN liczona jest automatycznie. (Kryteria ocen S,O,D )

Dodatkowo pole RPN ma opcję podświetlania w zależności od AP czyli action priority. Według tej zasady podświetla się na 3 kolory:
czerwony, żółty i zielony.
Opcję podświetlania RPN można wyłączyć wybierając z paska narzędzi widok i odznaczając podświetlanie w zależności od AP

XIX. Dodawanie charakterystyki specjalnej (Klasyfikacja)

Aby dodać charakterystykę specjalną (znak lub literę) należy dwukrotnie kliknąć w pole, do którego chcemy przypisać
charakterystykę (1).
Pojawi się okno dialogowe, dające możliwość wyboru symbolu zapisanego w programie (2) lub oznaczenia literowego (3).
Jeżeli zaistnieje konieczność usunięcia wpisu, należy zaznaczyć opcje Nieokreślona (4).

1
.
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UWAGA: Program daje możliwość dodawania własnych symboli. Zostaną one wyświetlone do wyboru w oknie dialogowym. Aby dodać własne symbole
charakterystyk należy wgrać pliki graficzne do katalogu „classification”, znajdującym się w lokalizacji, w której został zainstalowany program.

XX. Zapisywanie działań w kolumnie Zalecane działania
Wprowadzanie działań w komórkach Zalecane działania odbywa się bezpośrednio na formularzu.
Należy dwukrotnie kliknąć na daną komórkę. Następnie wpisać zadane działanie.

Jeżeli działań jest więcej niż jedno, po zakończeniu wpisywania pierwszego działania należy użyć klawisza Dodaj. Pojawi się wtedy kolejne pole do edycji dla
danego błędu.

Działania można zaklasyfikować do kontroli lub prewencji. Służą do tego odpowiednio przyciski po prawej stronie okna dialogowego. Prewencja
,
Kontrola
.
Aby usunąć dodatkową komórkę (pustą, bądź z zapisanym działaniem) dla Zalecane działanie, należy kliknąć
po prawej stronie okna dialogowego

XXI. Notatki w zadaniach.
Po dodaniu zadań istnieje możliwość dodania do nich notatki. Aby dodać notatkę należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na pole z zadaniem, a następnie
wybrać Dodaj notatkę.

Wyświetli się okno do którego można wpisać notatkę i zatwierdzić ją przyciskiem OK. Notatka ta zostanie wyświetlona na liście zadań po prawej stronie oraz
pojawi się ona na Liście zadań do wydruku.

XXII. Przypisywanie osób odpowiedzialnych za działania
oraz daty ukończenia w kolumnie Odpowiedzialność/Planowana data zakończenia
Aby przypisać osobę do wcześniej zdefiniowanego działania oraz określić datę wykonania, należy dwukrotnie kliknąć na zadaną komórkę w kolumnie
Odpowiedzialność/Planowana data zakończenia.

Po dwukrotnym kliknięciu na wybraną komórkę, pojawi się okno dialogowe do edycji.

Jeżeli uprzednio nie została zdefiniowana lista pracowników, można edytować listę pracowników z poziomu okna dialogowego.
Należy kliknąć Edytuj listę pracowników.

Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostanie okno dialogowe do edycji. W odpowiednich komórkach należy umieścić wymagane informacje, a następnie
kliknąć przycisk Dodaj.

Po użyciu przycisku Dodaj dane pracownika zostaną wprowadzone do Listy pracowników w programie. Dane wyświetlone będą automatycznie, również w
oknie Odpowiedzialność i planowana data ukończenia. Aby zatwierdzić, należy kliknąć przycisk OK znajdujący się na dole okna dialogowego.

Aby dodać kolejnych pracowników do listy, należy powtórzyć czynność.
Program posiada funkcje Eksport… i Import… Służą one do eksportu/importu list pracowników.
Po przypisaniu, utworzeniu listy pracowników można zapisać ją w pliku. Lista może być każdorazowo
importowana podczas prac nad nową lub inną analizą.
Aby tego dokonać należy użyć przycisków Eksport…, Import…, znajdujących się w oknie dialogowym Lista
pracowników.
Aby przypisać pracownika do danego zadania, należy dwukrotnie kliknąć pasek z danymi lub klikając i
przytrzymując, przeciągnąć pasek z danymi w pole <Przeciągnij tutaj>.

Po przypisaniu działania osobie odpowiedzialnej, należy zdefiniować termin zakończenia wdrożenia działania.
W tym celu należy rozwinąć kalendarz za pomocą przycisku znajdującego się w prawym dolnym rogu okna dialogowego.

Po wybraniu daty, należy zatwierdzić przyciskiem OK. znajdującym się na dole okna dialogowego.
Dane zostaną wprowadzone do formularza.

XXIII. Zapisywanie działań w kolumnie Podjęte działania/Data zakończenia
Aby wprowadzić zmianę w komórkach Podjęte działania/Data zakończenia, należy dwukrotnie kliknąć w wybraną komórkę. Pojawi się okno dialogowe do
edycji. Należy wpisać podjęte działania, następnie wybrać datę zakończenia działań oraz zatwierdzić przyciskiem OK znajdującym się na dole ekranu.

XXIV. Obliczanie RPN przed zakończeniem wdrażania działań
Jeżeli chcemy obliczyć zakładany poziom RPN przed wdrożeniem działań, należy zrobić to analogicznie do oceniania opisanego w punkcie
Ocenianie – Dotkliwość (S); Występowanie (O); Wykrywalność (D).
Po kliknięciu na odpowiednie kolumny wyświetlone zostaną takie same tabele jak w w/w punkcie.
Po ocenieniu zakładanego poziomu RPN, zostanie on wyświetlony w nawiasach.

Po wdrożeniu działań (uzupełnieniu pola Podjęte działania i data zakończenia), obliczony RPN zostanie wyświetlony bez nawiasów.

XXV. Wyświetlanie numeru wiersza, wyświetlanie skróconych nazw kolumn
Program pozwala na wyświetlanie numerów wierszy. Aby wiersze zostały
ponumerowane należy wybrać z paska narzędzi Widok następnie
zaznaczyć Wyświetlaj numer wiersza. W formularzu pojawi się dodatkowa
kolumna Wiersz.

Istnieje również możliwość wyświetlania skróconych nazw kolumn. Aby tak się
stało na pasku narzędzi należy wybrać Ustawienia a następnie Wyświetlaj
skrócone nazwy kolumn. Nazwy kolumn pojawią się od razu w skróconej
formie.

XXVI. Podświetlanie przyczyn
Funkcja umożliwia użytkownikowi dowolnie zdefiniować podświetlenie przyczyny. Aby skorzystać z tej funkcji należy wybrać z
paska narzędzi Widok, następnie kliknąć w rozwiniętym oknie dialogowym Podświetl przyczyny.

Korzystając z tej funkcji możemy dowolnie zdefiniować potencjalne przyczyny błędu, które chcemy by zostały podświetlone.
Można wprowadzić wartość S, O, D, RPN powyżej której błędy zostaną podświetlone.
Np. RPN 600 podświetlone zostaną wszystkie Potencjalne przyczyny błędu powyżej tej wartości.

Analogicznie do RPN, możemy ustalić wartość S, O,D
Np. Jeżeli ustalimy OCC na poziomie 8 wszystko powyżej tej wartości zostanie podświetlone.

Można również skorzystać z opcji podświetlania Tylko charakterystyki specjalne, wyświetlone zostaną tylko potencjalne przyczyny błędu z przypisanymi
klasyfikacjami specjalnymi, lub funkcji Ukryj przyczyny niespełniające kryteriów. Należy odznaczyć wybraną funkcję.

Kolor podświetlenia może być dowolnie edytowalny. Aby zmienić kolor podświetlenia, należy kliknąć w oknie dialogowym pole opisane Kolor. Otworzy się
kolejne okno dialogowe do edycji koloru.

Okno dialogowe daje wiele możliwości doboru koloru.

Podczas korzystania z tej funkcji, na górze formularza zostanie wyświetlona informacja Filtrowanie włączone.

Aby wyłączyć filtrowanie należy wybrać z paska narzędzi Widok i z okna dialogowego wybrać Usuń podświetlenie przyczyn.

XXVI. Podświetlanie ryzyka

Program umożliwia podświetlenia ryzyk zgodnie z wybraną macierzą ryzyka. Aby to zrobić należy wybrać z paska narzędzi Widok, a następnie Podświetlaj
według macierzy OxS/OxD.

XXVIII. Widoczność faz
W programie można odfiltrować fazy które chcemy by były widoczne podczas pracy (na formularzu oraz na drzewie wad). Aby włączyć tą funkcję należy
wybrać z paska narzędzi Projekt, a następnie kliknąć w Widoczność faz.

Pojawi się okno dialogowe wyboru faz.

Aby wybrać fazę/fazy które chcemy wyświetlić, należy odznaczyć w oknie dialogowym odznaczyć odpowiednie fazy. Następnie zatwierdzić OK.

Program daje możliwość zapisania ustawień (widoczności faz). Aby zapisać konfiguracje wyświetlania faz, należy przycisnąć Zapamiętaj… pojawi się okno
dialogowe w którym należy wpisać nazwę ustawienia.

Ustawienia zostaną zapamiętane w polu Zapamiętane konfiguracje

Zapisane ustawienia można usuwać za pomocą przycisku po prawej stronie okna dialogowego Usuń…
Aby wczytać dane ustawienie należy zaznaczy je (tak by się podświetliło na niebiesko) i użyć przycisku Przywróć.

XXIX. Analiza Pareto
Z programu można wygenerować analizę Pareto dla RPN. Aby skorzystać z tej funkcji należy wybrać z paska narzędzi Statystyki następnie Analiza Pareto.

Po wybraniu tej funkcji zostanie wyswietlone okno dialogowe z analizą Pareto.

W oknie dialogowym, można wyświetlić planowany oraz oryginalny RPN. W dolnej części okna należy
odznaczyć Pokaż oryginalne lub/i planowane RPN. Planowany RPN zostanie odznaczony na żółto
natomiast oryginalny na szaro. RPN bieżący wyświetla się cały czas na niebiesko.

Można również posortować RPN po oryginalnym, bieżącym lub planowanym. W
dolnej części okna należy odznaczyć Sortuj po, a następnie wybrać według czego ma
być sortowane.

XXX. Generowanie listy zadań
Po przypisaniu działań do osób odpowiedzialnych, w programie można wygenerować listy zadań dla
poszczególnych osób (wcześniej zdefiniowanych w formularzu jako odpowiedzialny za zadanie).
Aby uruchomić tą funkcję należy z paska narzędzi wybrać Statystyki następnie Zadania.

Wyświetlone zostanie okno dialogowe z listą
osób zdefiniowanych jako odpowiedzialni za
zadania.

Aby wybrać listę dla danej osoby należy
dwukrotnie kliknąć w linijkę wybranego
pracownika.

Wyświetlona zostanie lista zadań dla danej osoby.
Listę można wydrukować. Drukuj
Można również zaznaczyć wyświetlanie tylko zadań
niewykonanych w lewym dolnym rogu.

XXXI. VDA
Aby przejść do edycji VDA, należy wybrać przycisk na pasku narzędzi w lewym górnym rogu ekranu

Dane wcześniej wprowadzone do FMEA, zostaną automatycznie przeniesione do formularza CP. (VIII. Edytowanie komórek na drzewie wad). Charakterystyki
procesu i wyrobu zostaną eksportowane do odpowiednich kolumn formularza.

Nazwy pól potencjalnych rodzajów błędów, przyczyn można edytować klikając jednokrotnie na pole oraz wpisując nową nazwę.
Uwaga: nie wyświetla się wtedy żadne dodatkowe okno. Aby zobaczyć tekst należy otworzyć dzrzewo wad lub kliknąć enter w celu zatwierdzenia nowej
nazwy.
W celu edycji pozostałych pól: [potencjalny skutek błędu, dotkliwość skutku(S), Klasyfikacja, Sterowanie prewencją, prawdopodobieństwo wystąpienia
przyczyny, sterowanie kontrolą, Wykrywalność wady(D) lub zmiany nazw faz oraz funkcji] należy kliknąć dwukrotnie na pole które chcemy edytować.

Program umożliwia dodawanie notatek. Aby dodać notatkę należy kliknąć prawym przyciskiem myszki a następnie zaznaczyć „addNote” aby dodać notatkę.
Aby ją usunąć lub edytować należy powtórzyć czynność ale wybrać odpowiednio „deleteNote” lub „editNote”.

W programie istnieje możliwość drukowania VDA lub export do formularza Excel. Aby tego dokonać należy wybrać z paska narzędzi u góry okna programu
Plik następnie Drukuj VDA (względnie Eksportuj VDA do XLS).

XXXII. Altkody
Aby wykorzystać w programie ALTKODY np.: α ϕ Ω ± Ø są 2 sposoby. Pierwszy to wklejanie wcześniej skopiowanego symbolu, a drugi to dodanie symbolu za
pomocą ALT-kodu.
Użycie alt-kodu zależy od urządzenia. W przypadku komputerów z klawiaturą numeryczną z prawej strony należy:
1. Włączyć przycisk NumLk.
2. Przytrzymać prawy alt.
3. Wpisać kod na klawiaturze numerycznej z prawej strony.
4. Po wpisaniu puścić alt.
W przypadku laptopów bez bocznej klawiatury numerycznej należy:
1. Włączyć NumLK za pomocą przycisku lub poprzez kombicację „FN” i „Scr Lk”.
2. Przytrzymać alt.
3. Za pomocą poniżej przedstawionych symboli wpisać kod.
4. Puścić alt.
Ukryte pod literami i liczbami cyfry to:
M=0, j=1, k=2, l=3, u=4, i=5, o=6, 7=7, 8=8, 9=9
Przykładowo:
Co chcemy uzyskać

Jaki jest ALT kod

W przypadku klawiatury numerycznej

W przypadku laptopa

σ

229

229

kk9

Ω

234

234

klu

Wszystkie symbole można z łatwością znaleźć w Internecie.

XXXIII. Skróty klawiszowe.
Przy oknach z wieloma możliwościami opisu:





Lewy ALT + ENTER – generuje nową linię tekstu
SHIFT + ENTER – Dodaje nowe pole tekstowe
ENTER – zatwierdzenie/wyjście z okna
TAB – przejście pomiędzy oknami

Przy reszcie okien:



ALT + ENTER – nowa linia tekstu
ENTER – zatwierdzenie/wyjście z okna

XXXIV. Opis paska narzędzi.
Po uruchomieniu programu otwiera nowy projekt.
Otwiera uprzednio zapisany projekt.
Zapisuje zmiany w projekcie (zapisywanie zmian podczas tworzenia bądź po wprowadzeniu zmian
w danym projekcie).

Wykonuje cofniętą wcześniej operację.

Lista pracowników. Po wybraniu tej funkcji można dodawać pracowników do listy w programie.
Lista jest wykorzystywana do przydzielania osób do zadań w formularzu. (Rozdział XVII)

Ustawia dwa pionowe okna.

Ustawia dwa poziome okna.
Przełącza na widok formularza.
Przełącza na widok drzewa.
Przełącza na widok Control Plan.
Przełącza na widok Process Flow.
Przełącza na widok VDA.

