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 Módulo :: APONTAMENTO DE OPs 

1. Objetivo 

Permitir ao operador o registro das OPs que passam pelos fornos 101, 102 e 314. A alimentação é feita através de 

teclado/mouse ou com o auxílio de um leitor de código de barras (código de barras padrão EAN Code 39).  

2. Considerações 

 O registro das OPs é feito considerando a(s) caçamba(s) que contém as peças, dessa forma, o primeiro registro 

de uma OP, será acompanhado pelo sequencial “/01”, ficando: 12345678901/01 (onde 12345678901 é o 

número da OP). O próximo registro desse mesmo número de OP, será 12345678901/02, e assim por diante. 

 A primeira OP/Caçamba a entrar em um forno obrigatoriamente terá que ser a primeira a sair. 

3. Tela “Apontamento de OPs” 

 

a.) Campo Forno 

Aceita os valores 101, 102 e 314 apenas. Quando o campo estiver em foco, uma indicação amarela irá circundá-

lo. Se o valor informado for válido, o campo ficará com a cor verde e o foco passará para o campo “Operação”, 

caso contrário, ele ficará com a cor vermelha (claro) e o foco permanecerá nele. 

b.) Campo Operação 

Aceita os valores INICIO e FIM. Quando o campo estiver em foco, uma indicação amarela irá circundá-lo. Se o 

valor informado for válido, o campo ficará com a cor verde e o foco passará para o campo “OP”, caso contrário, 

ele ficará com a cor vermelha (claro) e o foco permanecerá nele. 

c.) Campo OP (Ordem de Produção) 

Aceita números com 11 dígitos (padrão da numeração das OPs Bollhoff). Quando o campo estiver em foco, uma 
indicação amarela irá circundá-lo. Se o valor informado for válido, todo o formulário ficará com a cor verde e 
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o foco passará para o campo “Forno”, caso contrário, o formulário ficará em vermelho e uma mensagem de 

erro aparecerá no campo “Última OP/Caçamba Finalizada”. 

d.) Campo Ultima OP/Caçamba Iniciada 

Informa qual a Última OP/Caçamba iniciada.  

e.) Campo Ultima OP/Caçamba Finalizada 

Mostra qual a última OP/Caçamba finalizada e algumas mensagens de validação. 

4. Observações 

As seguintes mensagens de erro poderão ser apresentadas no campo “Ultima OP/Caçamba Finalizada”: 

 ERRO: OP ÑC FORNO: Indica que a OP que está sendo finalizada NÃO está vinculada ao forno informado. 

 ERRO DE SEQUENCIA: Indica que a OP que está sendo finalizada, não é a primeira na sequência de saída do 

forno. 
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 Módulo :: ALARMES 

1. Objetivo 

Registrar o acionamento e reconhecimento dos Alarmes. 

2. Considerações 

 O módulo de Alarmes não é acessível para os Operadores. Apenas usuários Encarregados ou superiores podem 

entrar no módulo e reconhecer/visualizar os alarmes. 

 A atualização dos Alarmes é feita a cada 10 segundos. 

3. Telas de “Validação do Usuário” para Visualização/Reconhecimento de Alarmes 

Caso um usuário com nível de acesso “Operador” tente acessar a tela de Alarmes, a seguinte sequência ocorrerá: 

 

  

 

 

a.) Aviso de Permissão 

Uma mensagem informando que será preciso identificar um novo usuário será apresentada 

b.) Identificação do Usuário 

A tela de “login” será mostrada para que um novo usuário e senha sejam informados 

c.) Aviso de Negação 

Se o usuário informado não possuir direitos de Encarregado ou superior, o acesso não será permitido 
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4. Tela “Alarmes” 

 

a.) Exibir 

Permite a seleção de quais alarmes devem ser mostrados: “Todos”, “os Ativos” ou “os Não Reconhecidos”. 

 A opção TODOS mostrará todos os alarmes já identificados. 

 A opção “OS ATIVOS” mostrará apenas os alarmes que estão ativos (reconhecidos ou não) 

 A opção “OS NÃO RECONHECIDOS”, mostrará os alarmes (ativos ou não) que ainda não foram reconhecidos 

por um Encarregado ou superior. 

b.) Botão “Reconhecer Selecionado” 

Marca o alarme selecionado (linha) como reconhecido. Antes será preciso informar um parecer (campo “f”). 

c.) Botão “Reconhecer Todos desse ID” 

Marca o alarme selecionado (linha) e todos os outros desse ID como reconhecido. Antes será preciso informar 

um parecer (campo “f”). 

d.) Filtros 

Permite filtrar os alarmes exibidos de acordo com as opções disponibilizadas (EQ, ID, Alarme, etc). Esta opção 

só é disponibilizada quando a opção “Exibir” estiver selecionada como TODOS. O filtro é aplicado após clicar 

no botão “Filtrar” (e). 

e.) Botão “Filtrar” 

Executa o filtro de acordo com a seleção escolhida. 
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f.) Parecer do Usuário como Reconhecimento 

Texto que deverá ser informado pelo usuário que está reconhecendo o alarme. Neste campo deve-se indicar o 

motivo/solução do alarme. 

g.) Parecer Informado no Reconhecimento / Finalização 

Neste campo é gravado o Parecer do Usuário, a especificação do Alarme enviada pelo instrumento (quando 

disponível) e o motivo da Finalização (h). É um campo “não-editável”. 

h.) Botão Finalizar Selecionado 

Permite que um Alarme seja finalizado manualmente, caso o instrumento tenha sido removido/desativado. 
Finalizar um alarme de um instrumento ainda em funcionamento, finalizará o alarme atual, porém um outro 

será aberto, caso o alarme ainda esteja ativo. 

i.) Botão Exporta para Excel 

Permite exportar para um arquivo .CVS (padrão Excel), todos os alarmes que estão sendo exibidos. Este botão 

só é habilitado quando a opção “TODOS” for selecionada no “Exibir” (a). 

j.) Botão Atualizar 

Força uma nova varredura dos Alarmes e uma atualização da tela. 

k.) Botão Sair 

Sai da tela dos Alarmes. 

5. Observações 

Também é possível saber se há Alarmes Ativos ou não Reconhecidos através de uma indicação visual na tela 

principal do Infotherm. As barras “a” e “b”, mostradas abaixo, ficam alternando as cores “Vermelha” (quando há 

algum alarme ativo) ou “Amarela” (quando há alarmes aguardando reconhecimento). Um duplo clique nessas barras 

abrirá a tela de alarmes. 
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 Módulo :: VISUALIZAÇÃO BOLLHOFF 

1. Objetivo 

Exibir em uma única tela todos os aparelhos monitorados da Bollhoff. 

2. Considerações 

 O intervalo das atualizações ocorre de acordo com o configurado no campo “Ler Controladores” na tela de 

Configurações (Grupo Temporizadores) 

 Os indicadores de cada aparelho representado nessa tela (circulo) representa o estado do alarme. “Verde” 

significa que o aparelho está comunicando e com seus valores dentro do esperado e “Vermelho” significa algum 

erro/alarme. 

3. Tela “Visualização Bollhoff” 
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 Módulo :: ASSINATURA DIGITAL 

1. Objetivo 

Atender exigência da norma CQI 9, registrando “Assinaturas Digitais” periódicas dos Supervisores e Gerentes. 

2. Considerações 

 Módulo disponível apenas para usuários com nível de acesso de Supervisor ou Gerente. 

3. Tela “Assinatura Digital” 

 

a.) Campo “Usuário” 

Mostra o nome do “Usuário” atual. 

b.) Campo “Nome Completo” 

Nome completo do Usuário conforme cadastrado no módulo “Cadastro de Usuários”. 

c.) Campo “Tipo” 

Nível de Acesso do Usuário atual. 

d.) Campo “Última Assinatura” 

Mostra a data/hora da última assinatura do Usuário. 

e.) Campo “Tempo decorrido desde a última assinatura” 

Mostra em dias, horas, minutos e segundos, a diferença do horário atual até o da última assinatura registrada. 
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f.) Tabela de Assinaturas 

Exibe todas as assinaturas registradas em ordem cronológica decrescente. 

g.) Botão “Assinar” 

Exibe a notificação sobre a responsabilidade da assinatura e abre a tela solicitando a confirmação da senha. 
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 Módulo :: Troca de Usuário 

1. Objetivo 

Permitir a alteração/saída (logoff) de usuários sem a necessidade de sair do Infotherm e interromper a leitura dos 

instrumentos. 

2. Considerações 

 Para que haja um vínculo correto das OPs lançadas no sistema, é de suma importância que os Operadores 

façam logoff no final de seus turnos. 

3. Tela “Indentifique-se” 

 

a.) Campo “Usuário” 

Nome do Usuário. 

b.) Campo “Senha” 

Senha do Usuário. 

c.) Botao “OK” 

Confirma o Usuário e Senha informados. 

d.) Botão “Cancela” 

Finaliza a troca e volta para o usuário anterior (permanece conectado) 

e.) Botão “Logoff” 

Desconecta o usuário atual, deixando o Infotherm on line e registrando. 
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 Módulo :: Usuários 

1. Objetivo 

Incluir, alterar e excluir usuários do Infotherm. 

2. Considerações 

 Apenas Supervisores e Gerentes possuem acesso a este módulo. 

3. Tela “Usuários” 

 

a.) Barra de Manipulação de Registros 

Possui os botões necessários para incluir, alterar e excluir usuários, assim como navegar entre os usuários 

cadastrados. 

b.) Campo “Usuário (Login)” 

Nome através do qual o usuário acessará o Infotherm. Este nome deve ser único. 

c.) Campo Setor 

Identifica a qual setor o usuário pertence 

d.) Campo Nome Completo 

Nome completo do usuário 

e.) Campo “E-mail” (opcional) 

E-mail do usuário 

f.) Campo Tipo 

Tipo de acesso concedido ao usuário. Os níveis disponíveis são: OPERADOR, ENCARREGADO, SUPERVISOR E 

GERENTE. A tabela abaixo identifica o que cada nível pode acessar: 
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g.) Botão “Trocar Senha” 

Botão utilizado para alterar a senha de um usuário já cadastrado. 


