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Aplica ia Back-Office
Aplica ia de sincronizare permite copierea fi ierului Excel în baza de date a terminalului pentru a putea
efectua inventarul.
Formatul fi ierului Excel este ca cel din imaginea următoare:

La prima rulare a aplica iei se va deschide fereastra de setări unde va trebui selectată calea către fi ierul
Excel i stabilite semnifica ia coloanelor din fi ierul Excel.

La rularea aplica iei de sincronizare datele inventariate vor fi extrase din terminalul portabil i exportate
într-un fi ier Excel ce va avea ca i nume de fi ier numele aplica iei de inventariere împreună cu data i
ora sincronzării.

Pentru a rula din nou aplica ia de setări (calea către fi ierul Excel trebuie schimbată sau alte motive)
trebuie să accesa i fi ierul Settings.bat din directorul unde a i instalat aplica ia.
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Aplica ia Front-Office
Pentru a rula aplica ia de inventariere apăsa i iconul de pe ecranul terminalului portabil sau iconul din
meniul Start.

După rularea aplica iei se va deschide fereastra principală a aplica iei.

Folosind butoanele disponibile ve i putea efectua opera ia de identificare, inventariere sau vizualizare
inventar.
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Identificare
Pentru identificarea unui articol scana i sau introduce i manual codul de bare al articolui. Rezultatul este
afi area de detalii legat de articolul scanat.

2.2

Inventariere
Pentru inventariere va trebui scanat sau introdus manual codul de bare al articolului, după identificare se
vor afi a detaliile articolului, iar apoi va trebui introdusă cantitatea numărată. Pentru validarea inventarului
trebuie apăsat butonul "Salvare".
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Vizualizare inventar
Folosind opţiunea de vizualizare inventar aveţi posibilitatea de a vedea situaţia inventarului. Nu sunt
permise modificări asupra inventarului în acest moment.
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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.

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 Zebra-Motorola-Symbol, Honeywell sau
Intermec 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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