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DKN2 - Dolgozói Képzést Nyilvántartó rendszer 

A rendszer fő céljai: 
Dolgozói képesség nyilvántartás, Oktatástervezés, Termékcsalád képességszükséglet 
nyilvántartás és ellenőrzés. 

Kiknek ajánljuk: 
Olyan termelő-gyártó üzemeknek, ahol a dolgozó létszám jelentős, és sok a betanított 
munkafolyamat és az oktatási igény. Sokféle terméket gyártanak, és ezek minősége 
nagyban függ az oktatott képességektől. Ahol igény van a központi nyilvántartásra és az 
egyszerű adminisztrációra.

Milyen kérdések kaphatunk választ a rendszertől?
● A dolgozók milyen képességekkel rendelkeztek és rendelkeznek?
● A képességeket mikor kell megújítani?
● Milyen az egyes csoportok/dolgozók képesség mátrixa?
● A termékcsaládok gyártásához milyen képességek szükségesek?
● Az egyes termékcsaládokat mely csoportok képesek előállítani? (termékek és 

csoportok képesség mátrixa)
● Mikor, milyen oktatásokat kell szervezni?
● Az oktatásokon milyen képességeket és kiknek oktatattak?

A rendszer működési struktúrája

A rendszer középpontjában a riportok találhatók.
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Dolgozók képesség nyilvántartása funkció

A dolgozói képességek lekérdezésére és karbantartására szolgál:

Oktatások nyilvántartása funkció

A program támogatja a dolgozók oktatásainak tervezését és nyilvántartását, és hogy mely 
oktatás mely képességhez kapcsolható, és az oktatásra vagy vizsgára kik jelentkeztek.
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Fontosabb riportok
Csoport Dolgozói képesség mátrix riport: 

A csoport dolgozóinak egy időpontban érvényes képességeit mutatja be.

Termék – Csoport (Q-Mátrix) riport:

A riport bemutatja, hogy egy adott időpontban egy termékcsalád gyártásához szükséges 
képességekkel egy csoport dolgozói rendelkeznek-e. Ezzel egy lényeges minőségbiztosítási 
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cél megvalósítását tudja a rendszer napi szinten támogatni, azt, hogy csak megfelelően 
képzett dolgozók vegyenek részt a termelésben.

További riportok

A rendszerben kigyűjthetők azok a dolgozók, akiknek vizsgázni kell. A sikeres vizsgázás 
rögzítése után, automatikusan előjegyzésre kerül - a beállított frissítési időszak alapján - az 
érvényesség időpontja.

Lekérdezhető, hogy mely dolgozók milyen érvényes vizsgával (képességgel) rendelkeznek. 
Minden vizsgát megőriz a rendszer, azok visszamenőleg is kikereshetők.

Lekérdezhető, hogy egy bizonyos képességgel kik rendelkeznek.

Lekérdezhető, hogy az oktatásokon mit oktattak és kik vettek részt.

Változáskezelés varázsló

A funkció azt a négy feladatot tartalmazza, amelyeket a gyártásban bekövetkező 
változások esetén kell használni, ha új termék érkezik, új gép kerül a gyártósorba, vagy 
reklamációs levél érkezett.

Szótárak

A Dolgozók és Oktatások mellett, a Részlegek, Csoportok, Képességek, Termékcsaládok, 
Munkakörök, Végzettségek központi nyilvántartását kezeli a rendszer. 

Technika háttér és szolgáltatás

Webes böngészőben működő rendszer, a kliens oldalon telepítést nem igényel.
A rendszer magyar és angol nyelvű. 
A felhasználóknál funkció szintű jogosultság állítható be.
A rendszer azonnal kipróbálható, illetve használható a szerverünkről, amely a 
http://dkn2.tzs.hu címen érhető el. 

Érdeklődés esetén a belépéshez felhasználó nevet és jelszót biztosítunk. 
E-mail cím: dkn2@tzs.hu
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