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Metodă eficientă i rapidă pentru contorizarea i
identificarea produselor pe baza codurilor de bare.
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Rosistem Mobile Counting

Aplica ia Back-Office
După deschiderea aplica iei back-office Rosistem Mobile Counting se va afi a o fereastră ce con ine mai
multe butoane de la care se pot accesa op iunile aplica iei back-office.

În cazul în care aplica ia back-office nu se poate conecta la serverul de date se va afi a următoarea
fereastră în care va trebuie să introduce i adresa de IP a serverului de date.
Dacă serverul de date i aplica ia back-office sunt instalate pe acela i PC această fereastră nu va fi
afi ată.

Diferen a maximă de avertizare reprezintă valoarea diferen ei între cantitatea comandată i cantitatea
validată prin scanare. În momentul scanării unui produs dacă diferen a dintre cele două cantită i este mai
mică decât diferen a maximă de avertizare, pe ecranul terminalului portabil, va apărea un mesaj de
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informare.

Serverul de date este accesat de aplica iile back-office i front-office prin intermediului adresei de IP
folosind portul 7786. Kitul de instalare crează excep ii automat în firewall-ul din Windows pentru acest
port. În cazul în care aplica iile back-office i front-office nu se pot conecta la serverul de date verifica i
dacă există excep ie în firewall pentru portul 7786.

1.1

Comenzi
Pentru a putea efectua validarea cantită ilor comandate va trebui să crea i comenzi pe care să adăuga i
produsele i cantită ile comandate. Aceste comenzi vor fi afi ate pe terminalul portabil, unde se va alege
comanda care se prelucrează i se vor valida produsele i cantită ile de pe comandă.

Lista comenzilor afi ează toate comenzile efectuate. Cele care au statusul VALIDAT înseamnă că au
fost validate cu terminalul portabil.
Comenzile validate nu pot fi modificate sau terse.
Comenzile nevalidate pot i terse dacă nu există produsele de pe comandă ce au fost validate total sau
par ial.
Comenzile nevalidate pot fi modificate atâta timp cât nu au fost validate.
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1.2
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Produse
În lista de produse pute i efectua opera ii de adăugare, modificare, tergere, grupare date i sortare,
căutare i exportul datelor în fi ier Excel. Fiecare produs este legat de o categorie, de o dimensiune i
de o culoare.
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Istoric
În istoricul scanărilor sunt afi ate toate scanările efectuate cu terminalul portabil. Pute i exporta aceste
informa ii într-un fi ier Excel pentru prelucrare ulterioară.
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Ave i posibilitatea să vizualiza i i scanările produselor pentru fiecare comandă în parte.

Pute i exporta aceste informa ii într-un fi ier Excel pentru prelucrare ulterioară.
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Op iuni
Diferen a maximă de avertizare reprezintă valoarea diferen ei între cantitatea comandată i cantitatea
validată prin scanare. În momentul scanării unui produs dacă diferen a dintre cele două cantită i este mai
mică decât diferen a maximă de avertizare, pe ecranul terminalului portabil, va apărea un mesaj de
informare.

1.5

Instalare aplicaţie pe terminalul portabil
Pentru a instala aplica ie pe terminalul portabil conecta i terminalul portabil la PC.
Înainte de instalare trebuie ca pe calculatorul pe care instala i Rosistem Mobile Counting trebuie să ave i
instalate următoarele:
Adobe Reader
Microsoft .NET Compact Framework 2.0
Terminal portabil Motorola Solutions
Înainte de instalare va trebui să conecta i terminalul portabil la PC-ul de pe care se face instalarea.
Pentru realizarea conexiunii între PC-ul de pe care se face instalarea i terminalul portabil va trebui să
ave i instalat Microsoft ActiveSync pentru sistemele de operare Windows XP i anterioare i Microsoft
Windows Mobile Device Center pentru sistemele de operare Windows Vista, Windows 7 i Windows 8.
Microsoft ActiveSync va trebui să arate ca în imaginea de mai jos în cazul unei conexiuni reu ite între
PC i terminalul portabil.
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Microsoft Windows Mobile Device Center va trebui să arate ca în imaginea de mai jos în cazul unei
conexiuni reu ite între PC i terminalul portabil.

După realizarea conexiunii între PC i terminalul portabil rula i apăsa i butonul <Instalare> pentru a
instala aplica ia pe terminalul portabil. În căsu a editabilă întroduce i adresa de IP a serverului bazei de
date.
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Backup / Restore bază de date
Op iunea de backup / restore vă permite să crea i un backup al bazei de date atunci când dori i. Pentru a
restaura baza de date alege i op iunea <Restore> i alege i fi ierul de backup generat anterior prin
op iunea de <Backup>.
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Aplica ia Front-Office
La rularea aplica iei front-office Rosistem Mobile Counting, aplica ia va încerca să se conecteze la
serverul de date. Dacă conectarea la serverul de date nu poate fi efectuată se va afi a o fereastră în care
va trebui introdus IP-ul serverului de date.
Adresa de IP a serverului de date este adresa de IP a PC-ului pe care este instalată aplica ia back-office
sau adresa de IP a PC-ului pe care este instalată doar aplica ia back-office. Aplica ia back-office poate fi
instalată pe alt calculator decât baza de date.

După introducerea adresei de IP a serverului de date apăsa i butonul <CONECTARE>.
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Alege i comanda pe care dori i să o valida i
COMANDA>.

i apăsa i butonul <INCARCA PRODUSELE DE PE

Se vor afi a lista produselor de pe comandă, cantitatea comandată pentru fiecare produs
scanată.

i cantitatea

Scana i codul de bare al produselor i automat cantitatea scanată va cre te în func ie de cantitatea
rezultată din codul de bare.
Pentru finalizarea comenzii apăsa i butonul <VALIDARE>. Dacă apăsa i butonul <VALIDARE> comanda
validată nu va mai apărea pe terminalul portabil. În cazul în care deşi scanaţi cantităţi de pe comandă nu
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doriţi validarea comenzii în acest moment apăsaţi butonul <X> şi părăsiţi comanda. Când veţi mai alege
această comandă, pe coloana <SCAN> vor apărea automat cantităţile scanate anterior.
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Cerin e
Aplica ia Back-Office
Pentru rularea aplica iei back-office trebuie să aveti Microsoft .NET Framework 3.5 instalat pe PC.
Serverul de date folose te ca protocol de comunica ie protocolul TCP/IP i folose te ca portul 7786 ca
port de comunica ie. Firewall-ul dumeavoastră va trebui să permite comunica ii pe acest port. Kitul de
instalare pune automat o excep ie în firewall-ul de Windows pe acest port.

Aplica ia Front-Office
Pentru rularea aplica iei fron-office trebuie să ave i Microsoft .NET Framework 2.0 instalat pe terminalul
portabil.
Aplica ia front-office rulează pe orice model de terminalul portabil Motorola Solutions ce folosesc
Windows Mobile, Windows CE sau Windows Embeded CE ca i sistem de operare. Pentru alte tipuri de
terminale portabile va trebui să activa i func ia wedge disponibilă pe acele terminale.
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