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O programie  
Program CMMS TPM pozwala na zarządzanie czynnościami  
związanymi z utrzymaniem ruchu prowadzonymi przez  
pracowników produkcyjnych w ramach szeroko rozumianego  
programu TPM .  
Program CMMS TPM jest programem sieciowym o architekturze klient-serwer. Nie jest licencjonowana ilość 
stanowisk dlatego można go zainstalować na dowolnej ilości komputerów podłączonych do sieci 

Wersja demo 
Dostępna jest wersja demonstracyjna programu. Wersja demonstracyjna jest wersją jednostanowiskową.  
Ograniczeniem wersji demo jest praca jednostanowiskowa, informacja że jest to wersja testowa oraz zastąpienie w 
nagłówkach i stopkach dokumentów nazwy firmy napisem wersja testowa. 
W wersji demo brak też współpracy z programem CMMS Maszyna ( jest wyłączona niezależnie od ustawień) 
Do wersji demo logujemy się hasłem DEMO co pozwala na założenie własnego konta użytkownika lub hasłem neuron 
przynależnym do konta neuron soft które będzie aktywne tak długo jak długo konto to będzie dostępne 
 

Ekran główny 
Ekran główny programu składa się z dwu części: 
Z lewej strony widoczna jest lista maszyn  
z prawej wyświetlone są informacje o wybranej 
maszynie. Część z tych danych to dane dla  
wybranego za pomocą selektów miesiąca. 
Na ekranie informacyjnym dostępne są też  
przyciski do podglądu kart kontrolnych,  
dodawania notatek czy wniosków kaizen, etc. 
 

Logowanie 
Logowanie odbywa się na dwa sposoby: użytkownik może zalogować się na stałe za pomocą panelu logowania  
(w górnym, lewym rogu) albo dla niektórych operacji może zalogować się jednorazowo. Przykładowo jeśli jesteś 
zalogowany (i masz stosowne uprawnienia ) to komentarz, wniosek czy zatwierdzenie przeglądu TPM możesz dodać 
w każdym momencie. Jeśli nie jesteś zalogowany ( nikt nie jest zalogowany ) to zostaniesz poproszony o hasło w 
chwili wykonania operacji. 
Możliwe jest też automatyczne logowanie jeśli jesteś jedynym użytkownikiem komputera – zobacz ustawiania. 

Maszyna / Stanowisko / Wyposażenie 
Pracę z programem zaczynamy od zdefiniowania listy wyposażenia. To wokół tej listy „kręci” się cały program. 
Wyposażeniem może być maszyna, stanowisko robocze, gniazdo produkcyjne czy np. element infrastruktury, np. 
kompresor czy klimatyzacja. W podręczniku będziemy używać zwrotu maszyna. 
 

 
Jeśli program współpracuje z programem CMMS Maszyna to możemy w nim użyć eksportu listy maszyn i importu w 
CMMS TPM. Kolumny w imporcie dobrane są tak aby pasowały do exportu listy maszyn.  
 
 

Dodając maszynę podajemy jej nazwę, oznaczenie 
symbol i krótki opis. Najważniejszym jest oznaczenie 
bo zgodnie z duchem systemu 5S powinno ono 
jednoznacznie identyfikować daną maszynę. 
Określamy też krytyczność ABC oraz przypisujemy 
wydział. 
Podczas edycji przypisujemy też odpowiednie karty  
kontrolne co opisano przy okazji ich projektowania. 

Podczas prac nad programem powstał artykuł 
„TPM w praktyce” który jest doskonałym 
uzupełnieniem tej dokumentacji 
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Wyszukiwanie kodem kreskowym 
Każdy dokument zaopatrzony jest nagłówkiem z nazwą urządzenia, jego krótkim opisem, oznaczeniem, wydziałem i 
kodem kreskowym. Kod kreskowy można użyć do szybkiego wyszukiwania maszyn – jeśli zostanie znaleziony w bazie 
to wyświetlanie w oknie głównym wejdzie w tzw. tryb jednego rekordu – wyświetlona będzie wybrana maszyna  
z pominięciem innych filtrów. 

Indeks i wydział 
Dla każdej maszyny określamy wydział (ze słownika ) oraz możemy dodać ją do indeksu. 
Przyjęło się częste grupowanie wszelakiej informacji w postaci drzewa. Czyli grupa, podgrupa, podgrupa tej podgrupy 
itd. Problem polega na tym że jak byśmy nie uporządkowali informacji w formie drzewa to zawsze coś pasuje do 
wielu jego gałęzi. Dlatego poza grupowaniem maszyn z uwzględnieniem  wydziału (zawsze maszyny są w czyjejś 
gestii) wprowadziliśmy tak zwane indeksy. 

 Tworzymy indeks: „Maszyny całe zielone” i dodajemy do indeksu wszystkie zielone maszyny. Tworzymy indeks 
„Maszyny stare” i dodajemy do indeksu wszystkie stare maszyny. 

Do indeksu „Maszyny CNC Sinumerik” przypisujemy wszystkie maszyny CNC ze sterowaniem Siemensa bez względu 
na to czy są to obrabiarki czy giętarki, czy są w gestii działu mechanicznego czy narzędziowni. 
Indeks i wydział są o tyle ważne że pozwalają one na filtrowanie maszyn w oknie głównym programu. Dzięki temu 
(patrz ustawienia programu) że możemy wstępnie ustawić te filtry to możemy np. na komputerze na Hali H3 pokazać 
pracownikom tylko te maszyny które są na tej hali i to bez możliwości wglądu w inne maszyny.  

     
Przykład zakładki z przynależnością wybranej maszyny do indeksów oraz okienko gdzie je wybieramy. 

Karty kontrolne 
Główną częścią programu są karty kontrolne TPM. Karta kontrolna to lista czynności w ramach tzw. przeglądu 
autonomicznego które pracownik ma wykonać podczas pracy ( przed pracą, po pracy).  
Karta została podzielona na dwie części – pierwsza to właściwa karta kontrolna z polami potwierdzenia a druga to 
karta z opisami, tzw. karta informacyjna dla listy kontrolnej.  
Karty grupują zadania do wykonania codziennie ( na każdej zmianie roboczej ), co tydzień, oraz co miesiąc. 
Zarówno karta kontrolna jak i karta informacyjna generowane są na podstawie tego samego projektu karty. 
 
Podczas tworzenia karta kontrolna  nie jest na sztywno powiązana z maszyną czy wyposażeniem. Nie tworzymy karty  
dla prasy PA1 tylko listę np. dla pras hydraulicznych małych. Dopiero później dodajemy taką  kartę do konkretnej  
maszyny. Dzięki temu jeśli mamy kilka podobnych maszyn robimy jedną listę a nie kilka razy taką samą.  
Gdy zażądamy listy dla prasy PA1 to program odpowiednio uzupełni nagłówek karty nazwą odpowiedniej maszyny. 
 
Tworzenie kart niezależnie od maszyn ma jeszcze jeden cel. Karta taka, jeśli ma być efektywnie wykorzystana, 
powinna ewaluować. To codzienna praktyka pokaże czy lista czynności jest optymalna. jeśli nie to możemy stworzyć  
nową kartę, poszerzoną lub przebudowaną, nadać jej nową nazwę i skojarzyć z maszynami. 
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karta informacyjna                                                                                        karta kontrolna 
Karta kontrolna występuje w dwu postaciach: karty informacyjnej stanowiącej swego rodzaju ściągawkę oraz 
właściwej karty kontrolnej przystosowanej do wydruku i wypełnienia przez pracownika. 
Karta składa się z: 

 nagłówka zawierającego nazwę firmy (ustawienia programu) oraz nazwy maszyny, jej oznaczenia, numeru ID 
zakodowanego w kodzie kreskowym, krótkiego opisu i nazwy wydziału.   

 stopki z tekstem zdefiniowanym w ustawieniach programu 
 grafiki (karta informacyjna ) która może być np. schematem maszyny itp. Grafikę można pominąć. 
 listy czynności do wykonania 
 opcjonalnego, dodatkowego opisu. 

 
Z kolei wiersz opisujący czynność składa się z następujących kolumn 

 numer kolejny – pozwala na sortowanie czynności 
 ikona rodzaju zadania:   kontrola wzrokowa, sprawdzenie ręczne, czyszczenie i sprzątanie, regulacja, 

smarowanie lub uzupełnianie ( płynów eksploatacyjnych itp.), inne  
 ikona niebezpieczeństwa – określa że wykonanie czynności może wiązać się z ryzykiem dla wykonawcy 
 ikona czasu wykonania- wykonaj: przed pracą, po pracy, zawsze ( w rozumieniu w sposób ciągły podczas 

całego czasu pracy ) oraz według uznania, czyli pozostawiamy do decyzji pracownika czy dane zadanie 
wykona  

 kto wykonuje zadanie, np. operator, ustawiacz etc (wybieramy ze słownika)  
 uwagi – tak kolumna jest zależna od karty – w karcie informacyjnej pokazane są uwagi wprowadzone podczas 

jej tworzenia, w karcie kontrolnej to miejsce na uwagi pracownika. 
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Edytor kart kontrolnych 

 

W rejestrze kart widzimy karty kontrolne a z prawej strony 
listę maszyn do których dana karta jest przypisana. Karty  
możemy sortować, filtrować filtrem grupy i podejrzeć w  
formie karty informacyjnej i karty kontrolnej. 
 

 
 
 

Potwierdzenie czynności z listy kontrolnej oraz ich zatwierdzenie 
Program pozwala na stworzenie kart kontrolnych i ich wydruk. Pozwala też na wprowadzenie do niego informacji o 
tym że czynności zostały wykonane – nazywamy to potwierdzeniem.  
 

 
W oknie ekranu głównego widoczna jest tabela przeglądów TPM dla wybranej maszyny, dla wybranego miesiąca. 
W tabeli widzimy dni miesiąca i zmiany robocze. Dodatkowa tabela pokazuje przeglądy tygodniowe i miesięczny. 
Jeśli pole ma kolor zielony albo czerwony to oznacza że przegląd TPM dla tego dnia został potwierdzony.  
Znak plus oznacza że został taki przegląd sprawdzony i zatwierdzony. 
 

Karty kontrolne zgromadzone są w rejestrze kart. 
Najpierw dodajemy kartę przyciskiem DODAJ. Pojawi 
się okienko dodaj nagłówek karty:  

 
gdzie podajemy nazwę karty, jej opis i cykl. 
Uwaga 
Nazwa i opis karty to nazwa i opis na potrzeby 
projektu karty – nie będzie ona widoczna na samej 
karcie. 
 
Następnie przechodzimy do właściwego edytora 
karty kontrolnej gdzie definiujemy listę czynności, 
dodajemy grafikę dla karty informacyjnej, możemy  
tę grafikę pominąć, dodajemy dodatkowe uwagi.  
 
 
Po zdefiniowaniu kart przypisujemy je do 
odpowiednich maszyn w edytorze wyposażenia.  
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W praktyce możliwe jest kilka scenariuszy użycia kart kontrolnych. Oto kilka z nich: 

1) Drukujemy kartę kontrolną dla maszyny – pracownik wypełnia ją ręcznie (podaje datę i dla określonej zmiany 
zakreśla odpowiednie pozycje) – pracownik nadzoru wprowadza ją do systemu (zatwierdza kartę) 

2) Jak wyżej z tym że pracownik sam zatwierdza kartę w programie  
3) Rezygnujemy z drukowania kart – pracownik potwierdza wykonanie czynności w programie posiłkując się 

kartą informacyjną  
4) Drukujemy kartę miesięczną dla maszyny – raz na miesiąc pracownik nadzoru wprowadza je do programu. 

 
Zatwierdzenie karty, czyli potwierdzenie że została ona zweryfikowana wykonujemy w ten sposób że klikamy 
kursorem myszy w tabelkę przeglądu trzymając wciśnięty klawisz [Shift]  albo wchodzimy do listy kart i tam ją 
zatwierdzamy. Oczywiście o ile mamy uprawnienia do ich zatwierdzania. 

Lista kart kontrolnych  
Karty możemy podejrzeć dla wybranej maszyny dla ustawionego aktualnie 
miesiąca. Na szczycie listy są karty tygodniowe i miesięczna. Potem czas: 
dzień i zmiana, oraz data/godzina faktycznego dodania ( karta może być  
dodana w innym dniu), status: z uwagami lub bez uwag, kto kartę  
potwierdził, czy karta jest zatwierdzona („+”) i kto kartę zatwierdził. 
W tym samym oknie możemy, mając stosowne uprawnienie, kartę usunąć, 
zatwierdzić i ewentualnie zmienić jej status.  
 
 
 

Komentarze i uwagi 

 

W oknie głównym widzimy ile w wybranym miesiącu dodano notatek, ile oznaczonych jako krytyczne a ile jako 
czerwona karta.  

 

Dla każdej maszyny można dodać dowolną notatkę która jest 
oznakowana datą i nazwiskiem pracownika.  
Dla notatki można dodać temat zdefiniowany  w słowniku.  
Notatkę można oznaczyć jako krytyczną oraz jako czerwona karta 
Podczas dodawania z poziomu ekranu głównego przypisywany jest  
czas rzeczywisty.   
Uwaga. 
W oknie głównym można dodać notatkę tylko dla bieżącego miesiąca. 
 

Potwierdzenie odbywa się poprzez klikniecie w odpowiednią 
zmianę. Pracownik zostanie wtedy poproszony o zatwierdzenie 
karty i określenie czy wykonano wszystkie czynności z listy ( 
wtedy pole przyjmie kolor zielony) czy też nie.  
Jeśli nie to musimy opisać czego i dla czego nie wykonano.  
 
Nie można potwierdzić dnia „do przodu” a aby dokonać 
potwierdzenie w innym miesiącu niż aktualny trzeba mieć ku 
temu odpowiednie uprawnienie. 
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Podgląd bieżących notatek 

 

Edytor  

 

Czerwona karta 

 

Problem, przyczyna, rozwiązanie  (PPR) 
 

 
 

W oknie edytora ( menu główne, [ uwagi i komentarze] ) 
mamy dostęp do wszystkich notatek. 
Pracownik z odpowiednimi uprawnieniami może je 
edytować i usuwać. 
Widoczne notatki można filtrować z użyciem filtru czasu, 
maszyny, pracownika, tematu oraz oznaczenia jako 
krytyczne lub czerwona karta.  

Każdą notatkę można oznaczyć jako 
czerwona karta.  
Oznaczone w ten sposób notatki widoczne 
są w formularzu czerwona karta. 
 
Ideą tego narzędzia jest wizualizacja 
nierozwiązanych jeszcze problemów.  
Formularz czerwonej karty można  
w każdej chwili podejrzeć w programie 
lub wydrukować i powiesić na tablicy 
przynależnej maszynie tak aby  
problemy były widoczne dla wszystkich.   

Przyciskiem zobacz miesiąc możemy podejrzeć notatki z aktualnie 
ustawionego miesiąca. 
W oknie tym pracownik z odpowiednim uprawnieniem może dodać  
krótki komentarz który zostanie dołączony wraz z datą i nazwiskiem  
na końcu notatki. 

Dla każdej maszyny możemy zdefiniować  
tzw. listę PPR czyli listę potencjalnych 
problemów z podaniem przyczyn i 
sugestiami co do ich rozwiązania.  
Kartę PPR edytujemy na zakładce PPR w 
rejestrze wyposażenia. 
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Stan 

 

pod polem edycyjnym widoczny jest czas ostatniej zmiany. Dostępna jest historia zmian stanów pokazująca kto 
zmienił stan maszyny, kiedy i jaki był stan poprzedni.  
Tak naprawdę zmianę stanu w programie CMMS TPM dodano głównie ze względu na jedną okoliczność: 
zgłoszoną przez jednego z klientów potrzebę rejestrowania na potrzeby audytu blokady maszyn w celu zapewnienia 
ich bezpieczeństwa.  

Wnioski KAIZEN 
Program pozwala składać pracownikom wnioski usprawnień KAIZEN. Przez wnioski KAIZEN rozumiemy propozycje 
wszelkiego rodzaju usprawnień składane przez pracowników. Mogą to być propozycje  zmian lub udoskonaleń 
konstrukcyjnych czy zmian organizacyjnych 
 
W konie głównym znajduje się pole z wyświetloną ilością  
wniosków dla wybranej maszyny dla wybranego roku i dla 
wybranego miesiąca.  
 

 

Rejestr wniosków 
W menu głównym mamy dostęp do pełnego rejestru wniosków 
gdzie uprawnione osoby mają wgląd i możliwość ich pełnej  
edycji oraz przeglądu wniosków z użyciem najróżniejszych  
filtrów 

  
 
Pełen opis wniosku zawiera : 

 nazwę wniosku 
 datę jego dodania i osobę która go dodała 
 grupę wniosków ( ze słownika ), np. usprawnienia maszyn, zmiany organizacyjne itp. 
 status : zgłoszony, zatwierdzony (do realizacji), w realizacji, zakończony, odrzucony 
 datę zatwierdzenia i osobę która zatwierdziła wniosek 
 obszary poprawy: niezawodność, efektywność, bezpieczeństwo, jakość i ergonomia 
 potwierdzenie czy przedmiot wniosku jest zgodny z przepisami bezpieczeństwa pracy  

W oknie głównym, za pomocą przycisku, możemy otworzyć okno nowego 
wniosku. Podajemy jego nazwę, wybieramy ze słownika grupę oraz datę 
która domyślnie ustalona jest na dzień dodania wniosku. 
Pracownik ma dwa pola edycyjne w którym może podać krótki opis 
problemu którego dotyczy wniosek oraz swoją propozycję rozwiązania.  
Może też określić obszar poprawy którego dotyczy wniosek. 
 
Z poziomu okna głównego możemy też zobaczyć wnioski dla wybranej 
maszyny dodane w bieżącym miesiącu lub roku. 

 

 

Każda maszyna jest w jakimś stanie, może to być gotowość 
do pracy, awaria, długotrwała awaria etc.  
Nazwy stanów definiujemy w słowniku a po zmianie 
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 opis wniosku: opis problemu, propozycja rozwiązania, opinie, opis rozwiązania (lub przyczyna zaniechania) 
 opis wewnętrzny – opis który nie jest widoczny na karcie wniosku 

 
Z wniosku KAIZEN można wydrukować kartę : 

 
 

Bezpieczeństwo 
Jednym z celów systemu TPM jest wyeliminowanie wypadków i podniesienie standardów bezpieczeństwa. 
Dlatego w programie dodano funkcjonalności związane z bezpieczeństwem: rejestr wypadków oraz informacje o 
bezpieczeństwie przypisane do maszyny. 
 

 
 
W oknie głównym znajduje się panel na którym wyświetlane są: ilość wypadków dla wybranej  maszyny dla 
wybranego miesiąca oraz wybranego roku z uwzględnieniem ilości wypadków krytycznych, przycisk otwierający okno 
z opisem kwestii bezpieczeństwa zdefiniowanym w opisie maszyny oraz zestaw ikon reprezentujących zagrożenia 
które również definiujemy w opisie maszyny. 
Widoczna jest też data i ilość dni od ostatniego wypadku – ale uwaga: dla wszystkich maszyn w systemie. 
 
Wypadki dodajemy i edytujemy w rejestrze wypadków ( główne menu )  

Komunikaty i kontakty 

 
Przeterminowane komunikaty są niewidoczne, chyba że zastosujemy filtr „wszystkie”. W oknie głównym, obok 
przycisku komunikaty widoczna jest ilość komunikatów nieprzeterminowanych.  

Kontrola aktywności użytkowników 
Narzędzie to pozwala na sprawdzenie jaka jest aktywność poszczególnych użytkowników poprzez policzenie w 
zadanym czasie wszystkich potwierdzeń autonomicznych przeglądów, potwierdzeń z uwagami, uwag, uwag 
oznaczonych jako krytyczne i oznaczonych jako czerwona karta oraz ilość złożonych  zaakceptowanych wniosków 
kaizen. 

Do wniosku można też dodać dwa zdjęcia: przed i 
po realizacji wniosku. 
 

Za pomocą narzędzia komunikaty możemy przekazać pracownikom 
dowolne informacje o charakterze ogólnym, informacje o szkoleniach, 
zebraniach, dniach wolnych etc. 
Do komunikatu jest przypisana darta ważności – ma on być widoczny do 
ściśle określonego dnia – nowy komunikat domyślnie ma czas ustalony na 
10 dni.  
Można też przypisać grupę ze słownika, np. organizacyjne, szkolenia itp. 
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Współpraca z programem CMMS Maszyna 
Program CMMS TPM jest niezależny od programu CMMS Maszyna i nie jest wymagane posiadanie naszego CMMS’a. 
Jednak posiadacz programu CMMS Maszyna otrzymuje pewne bonusy wynikające ze współpracy tych dwu 
programów.  
Pierwszy z nich to zgłoszenie awarii. W programie CMMS TPM wbudowano formularz zgłoszenia awarii identyczny jak 
w terminalu dedykowanym dla CMMS Maszyny. Pozwala to na uniknięcie dublowania programów. 
Drugi to wgląd w uproszczony wgląd w harmonogram przeglądów i historię awarii dla aktualnie wybranej maszyny. 
Aby załączyć współpracę z programem CMMS Maszyna należy: 
w pliku serwer.ini w sekcji [sql] ustawić klucz cmms=1 oraz klucz baza_cmms tak jak w pliku serwer z programu   
CMMS Maszyna, np. baza_cmms=neuron:c:\bazy\cmms_ng\bazy\ 
 
Należy też ustawić numer ID maszyny taki jak numer ID w programie CMMS Maszyna: 

  
 
 

Ustawienia programu i uprawnienia jego użytkowników 

Użytkownicy i uprawnienia 
Menu główne, przycisk ustawienia, pozycja personel przywołuje listę użytkowników programu gdzie możemy dodać 
pracowników i nadać im stosowne uprawnienia. 
Podać musimy nazwisko, imię, hasło oraz określić profil i listę uprawnień. Możemy dodać zdjęcie, funkcję, wydział i 
opis. Określamy też status – pracownik który ma status „czasowo zablokowany” albo „nie pracuje” nie ma w systemie 
zadnych uprawnień. 
Profile są dwa: Administrator i uzytkownik. Administrator może w systemie absolutnie wszystko bez względu na to 
czy lista uprawnień szczegółowych jest wypełniona czy nie. Pracownikowi o profilu użytkownik określamy 
uprawnienia indywidualnie. 
Uwaga: Tylko proacownik z uprawnienaimi administratora może ustalać uprawnienia i ustawienia programu. 
Dla pracownika z profilem użytkownik określamy następujące uprawnienia 

 Edycja wyposarzenia, wzorów kart kontrolnych i słowników 
 Zablokuj główne Menu – to ograniczenie uprawnień które powoduje blokadę przycisku głównego menu, czyli 

blokadę nawet do podglądu poszczególnych rejestrów 
 Karty TPM – oddzielnie potwierdzenie wykonania, audyt, czyli zatwierdzanie kart oraz kasowanie. 

Uprawnienie audyt upoważnia też do zmiany tatusu kart 
 Zmiana stanu 
 Komentaże – oddzielnie dodawanie, edycja i kasowanie 
 Wnioski kaizen  – oddzielnie dodawanie, edycja i kasowanie 
 CMMS – zgłaszanie awarii – jeśli program współpracuje z programem CMMS Maszyna 
 Edycja rejestrów wypadków 
 Edycja komunikatów ogólnych 

 

Automatyczne logowanie, hasło awaryjne 
Aby ułatwić pracę możemy – jeżeli jesteśmy jedynym użytkownikiem tej kopii programu na tym komputerze 

załączyć opcję automatycznego logowania. 
  

W ustawieniach załączamy opcję „ Automatyczne logowanie zapamiętanym hasłem’’ i wpisujemy swoje hasło. 

Od tego momentu program po uruchomieniu nie będzie nas pytał o hasło tylko odczyta je z ustawień. 

Oczywiście jeżeli hasło to będzie błędne to dostaniemy komunikat o błędzie i zapytanie o właściwe hasło. 
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Do programu można się zalogować za pomocą hasła awaryjnego ( można je odszukać na płycie instalacyjnej). 

Hasło awaryjne pozwala na dostęp do kont użytkowników i ustawień programu. Hasło to można też zablokować w 
ustawieniach programu.  Ale UWAGA.  
Jeśli przed zablokowaniem hasła awaryjnego nie ustalimy swojego własnego hasła albo je zapomnimy 

to nie będzie możliwości uruchomienia programu !! 
 
 

Elementy interfejsu użytkownika  
 


