
STEPCHECK  

Výhody riešenia  

• Garancia doržaní požado-

vaného postupu 

• Kontrola požadovaných a 

meratelných parametrov 

výrobku 

• Vizuálne zobrazenie  

pracovného postupu 

• Evidencia všetkých  

operácií a operátorov  

• Možnosť automatických 

aj ručných vstupov  

• Rýchlosť zaškolenia 

• Rýchlosť implementácie 

Distribútor: BARTECH SLOVAKIA spol. s r.o., E-mail: obchod@bartech.sk   Tel. +421 34 668 5633  www.bartech.sk  

Koncepcia riešenia 

Spôsob testovania samozrejme vždy závisí od konkrét-
neho typu produktu, ale zjednodušene môžeme povedať, 
že ide o kontrolu predom definovanej postupnosti jednot-
livých krokov a prípadné zaznamenávanie hodnôt, získa-
ných pri tomto overovaní.  

V aplikácii je užívateľsky možné definovať ku každému 
výrobku potrebný počet kontrolných krokov a súčasne 
pre každý kontrolný krok je možné taktiež definovať zdroj 
udalostí (komunikačný port) a očakávanú hodnotu na 
danom vstupe.  

Program pre kontrolu krokov vykonávaných výrobných operácií 

100% kvalita výrobkov je dnes alfou a omegou každého výrobcu, ktorý chce na náročných trhoch súčasnosti získavať nové 
zákazky a expandovať. Preto je treba každý výrobok nie len počas výroby, ale aj pred expedíciou k zákazníkovi skontrolo-
vať, či spĺňa všetky požadované technické parametre.  

Riešenie STEPCHECK je vhodné najmä tam, kde je potreba na montážnom pracovisku vykonať určitý sled operácií v stano-
venom poradí a počas tohto procesu automaticky načítávať informácie z kontrolných prístrojov.  

kontrolné pracovisko 

Výhodou tohto riešenia je tiež možnosť ku každému kroku priradiť obrázok či detailný textový popis požadovanej operácie 
čím dochádza k nahradeniu papierovej dokumentácie pracovného postupu. Taktiež zaškolenie nových operátorov na danom 
pracovisku prebieha oveľa rýchlejšie. V globálnom nastavení je možné zapnúť prihlasovanie operátorov na pracovisko a 
podporu pre súčasnú, paralelnú obsluhu dvoch identických pracovísk. 

Riešenie je dodávané ako celok spolu s priemyselným PC s dotykovou obrazovkou, ktoré je vybavené dostatočným počtom 
komunikačných portov typu RS-232, USB a logickými vstupmi a výstupmi.  



Kontakt 

Zavolajte nám a my vám 

poskytneme viac informácií  

o našich produktoch.  

www.bartech.sk  

www.mobilneriesenia.sk 

https://obchod.bartech.sk 

Obrazovka dotykového PC pre zobrazenie a potvrdzovanie sledu vykonávaných operácií 

V prvom kroku musí operátor vybrať model vý-
robku, ktorý sa má kontrolovať. Nasledovne sa 
mu na obrazovke postupne zobrazuje jeden 
montážny či kontrolný krok za druhým v presne 
definovanom poradí. Úspešne dokončený a 
overený krok sa podfarbí zelenou farbou a sú-
časne dôjde k posunu obrazovky na krok nasle-
dujúci. Operátor je týmto spôsobom navigova-
ný, aké kroky a v akom poradí je nevyhnutné 
vykonať pre overenie kvality daného výrobku. 
Žiaden krok nie je možné vynechať, celý cyklus 
je treba dokončiť aby sa vytlačila finálna etiketa 
pre označenie výrobku.  
Operátor prečítaním čiarového kódu na finálnej 
etikete overí skenerom čitateľnosť i správnosť 
vytlačených údajov a výsledky kontroly pro-
gram uloží do databázy so statusom OK. Pri 
neúspešnom teste program zobrazí ponuku 
chýb a po určení typu chyby operátorom sa do 
databázy zapíše nový záznam so statusom 
chyby a spustí sa nový cyklus.  

  

Export dát 
Všetky dáta o úspešných, ako aj neúspešných testov, sú ukladané do internej databáze, odkiaľ ich môže administrátor apli-
kácie exportovať do *.xls alebo *.csv formátu pre dodatočné vyhodnotenie produktivity a ostatných dôležitých informácií o 
výrobe.  Celú databázu je možné taktiež kopírovať, zálohovať do iného priečinku či vynulovať.  

Ako program pomáha  operátorovi v praxi ? 
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