SEMBOL VE ICON AÇIKLAMALARI-İŞLEVİ
SEMBOL

TANIMLAMA

AÇIKLAMA

Manüel

Manüel olarak girilen bilgiler

Bedelsiz çözüldü

Bedelsiz referans

Çözülmedi

İş süresi olmaksızın işlem

Hiyerarşiye göre silindi

Parça/işlem hiyerarşiye göre silindi

Silen

Hiyerarşiye göre başka bir işlemi silen işleme ilişkin bilgiler

Güncellenmedi

Güncellenmemiş bilgiler

Tutarsızlık

Seçilen ekipman seçenekleri ile tutarsız parça/işlem

Yaklaşık

Yaklaşık bilgi

Dahil

Koşullandıran

Bir ana işleme dahil edilen işlem
Ana işlemi gerçekleştirmek için gerekli olan fakat iş süresi ana işlemin iş süresine dahil
edilmeyen, bu nedenle de uygulama ile yeni bir öğede manüel olarak başlatılan işlem
Bir öğe tahminde yer alan başka bir öğeye bağlı olduğunda, genellikle daha düşük iş süreli farklı
bir işlem kodu bulunur.

Başlatan

Otomatik olarak başka bir işlemi başlatan işlem hakkına bilgiler

Örtüşen

İş süresinin, tahminde yer alan diğer işlemlerle örtüşmeden dolayı azaltıldığı işlem

Mekanik

Mekanik işlem

Gövde

Gövde işlemi

Boya

Boya işlemi

Elektrik

Elektrik işlemi

Ayar

Ayar işlemi

T1

Beceri T1

Spesifik bir işlem için gereken beceri. T1, en düşük seviyedir

T2

Beceri T2

Spesifik bir işlem için gereken beceri. T2 orta seviyedir

T3

Beceri T3

Spesifik bir işlem için gereken beceri. T1 en yüksek seviyedir

Değerleri yeniden yükle

Herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra başlangıç değerlerini yeniden yüklemek

Tutarsızlıkları sil

Tutarsızlıkları silmek

VIN Query

Şasi sorgulama (Araç bilgileri ve donanım / ekipman seviyesini üreticiden al)

VIN Decode

Şasi çözümleme (Araç bilgileri ve donanım / ekipman bilgilerini kullanıcının tanımlaması )

Ekle

Hesaplamaya kullanıcının belirlediği işlemlelerin eklenmesi

Düzelt

OEM tarafından belirlenen tutar / sürelerinin kullanıcı tarafından düzenlenmesi

Sil

Seçilen işlemi sil

Güncelle

Kullanıcı tarafından yapılan araç,ekipman, vb. değişiklilklerini güncelle

Kapat

Ekranı kapat

D

Dahil değil

Araç üzerinde çalışma / hesaplama yapılan alan
Çalışma yapılan alana (fonksiyon gurubuna) ait ekipman bilgisi seç / ekle-çıkart
Tüm araç üzerinde (tüm fonksiyon gurubuna) ait ekipman bilgisi seç / ekle-çıkart
Tekrar hesaplama (Parça İşçilik Seçimi) Grafik ekrana dön.
İsimden veya Numaradan parçaya, parçanın araç üzerindeki fonksiyon alanına git
Yapılan işlemleri, Seçilen parça ve işçilikleri sonlandır.

