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Soluţia de automatizare a vânzărilor este compusă din aplicaţia instalată la agentul de vânzări pe
un terminal portabil tip PDA sau pe un notebook, aplicaţie care facilitează culegerea datelor de pe
teren cu sau fără ajutorul codurilor de bare, aplicaţia instalată pe serverul central al companiei,
care preia datele culese de pe teren şi le prelucreaza centralizat şi modulul de comunicaţie între
cele două aplicaţii.
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Introducere
Prin intermediul aplica iei destinată agen ilor de vânzări pute i emite facturi, vizualiza facturile emise de
către agentul de vânzări autentificat, emite i vizualiza chitante ele emise către clien i, adăuga sau
modifica date despre clien i sau pute i emite facturi către clien i folosind catalogul de produse. Pentru a
accesa o op iune apăsa i butonul corespunzător din fereastra principală.
La prima rulare a aplica iei se va crea o bază de date goală. Pentru a încărca baza de date din terminalul
portabil cu datele din aplica ia BackOffice trebuie să porniţi procedura de sincronizare. În acest moment
trebuie ca terminalul portabil să fie conectat la calculator. Pute i opta i pe conectivitate WiFi sau 3G
direct din terminalul portabil în aplica ia BackOffice.
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Instalare
Descărca i pachetul de instalare de la adresa primită prin email sau de la adresa specificată în
certificatul de licen iere.
Înainte de instalare trebuie ca pe calculatorul pe care instala i aplicaţia de sincronzare trebuie să ave i
instalate următoarele:
Microsoft .NET Framework 3.5
Adobe Acrobat Reader
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Aplica ia din terminalul portabil

3.1

Autentificare
Pentru autentificare în aplica ie, agentul de vânzări trebuie să aleagă numele său din lista derulantă i să
introducă parola stabilită în aplica ia de administrare.
După autentificare se va afi a fereastra principală. Toate opera iile efectuate vor fi înregitrate pe contul
agentului de vânzări autentificat în aplica ie.

3.2

Identificare
Folosind această opţiune puteţi identifica uşor un articol/produs doar prin scanarea codului de bare de
pe produs.
Această opţiune este valabilă doar pentru terminale portabile capabile să citească coduri de bare
folosind tehnologia laser, imager sau decodare prin camera foto.
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Emitere factură
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Pentru a emite o factură apăsa i butonul Factură din fereastra principală.
După apăsarea butonului Factură din fereastra principală se va deschide fereastra de emitere a facturii.
În această fereastră va trebui să selecta i clientul căruia i se emite factura, iar apoi să adăuga i
produsele pe factură. Pentru a adăuga un produs pe factură trebuie să selecta i produsul din lista
derulantă, apoi să introduce i cantitatea i pre ul unitar. Pre ul unitar este pre ul unitar fără TVA. După
aceea trebuie apăsat butonul Adaugă pentru a adăuga produsul pe factură.
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După ce a i terminat de introdus factura, în partea de jos a ferestrei ave i posibilitatea de a emite factura
împreună cu o chitanţă prin care se încasează factura. Tot în partea de jos a facturii pute i stabili data
scadentă a facturii până la care clientul trebuie să achite factura emisă.
Pentru finalizarea procedurii de emitere a facturii trebuie să se apese butonul Opţiuni -> Validare care va
salva factura i încasarea (dacă este cazul) i va tipări factura şi chitanţa (dacă se emite factura
împreună cu chitanţă) pe imprimanta portabilă.

După imprimare se va afi a un mesaj de confirmare a imprimării i de validare a documentului de ie ire.

3.3.2

Listă facturi
Pentru a vizualiza facturile emise de către agenul de vânzări se apasă butonul Facturi din fereastra
principală.

© 2003 - 2014 Rosistem

Aplica ia din terminalul portabil

11

În fereastra Facturi pute i vizualiza toate facturile emise de către agentul de vânzări, astfel agentul având
posibilitatea de a raporta sumele deîncasate i ce facturi are de încasat.
Pute i tipări un duplicat la factură apăsând butonul Tipărire.

3.4

Încasări

3.4.1

Chitan ă nouă
Pentru a emite o chitan ă apăsa i butonul Încasare din fereastra principală.
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După apăsarea butonului Încasare din fereastra principală se va deschide fereastra de emitere a
chitan ei. În această fereastră va trebui să selecta i clientul căruia i se emite chitan a. După selec ia
clientului se vor afi a toate facturile care nu au fost încasate (total sau par ial). Pe fiecare factură se va
specifica data facturii, seria i numărul facturii i suma rămasă de încasat.
Pentru a emite o chitan ă i a înregistra încasarea se bifează facturile care se încasează, iar în partea de
jos a ecranului se va afişa totalul de încasat.
Pentru validarea şi salvarea încasării se apasă butonul Salvare.
După salvare se va afişa mesajul de confirmare şi dacă se doreşte imprimarea chitanţei.

3.4.2

Listă chitan e
Pentru a vizualiza chitan ele emise de către agenul de vânzări se apasă butonul Încasări din fereastra
principală.

În fereastra Încasări ave i posibilitatea de a retipări chitan a.

3.5

Liste

3.5.1

Produse
Această fereastră afi ează lista de pre uri i produse stabilite în aplica ia BackOffice.
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Clien i
Această op iune afi ează clien ii companiei, având posibilitatea de a adăuga, modifica sau terge clien ii
folosind butoanele din partea de jos a ferestrei.

La apăsarea butonului Adăugare sau Modificare se va afi a fereastra de adăugare sau modificare date
client. După completarea datelor se apasă butonul OK pentru a salva datele. Datele modificare vor fi
transmise în aplica ia BackOffice în momentul sincronizării datelor.
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Statistici
În fereastra de statistici sunt afişate rezumatele operaţiilor efectuate. Aici se pot vedea numărul de
clienţi, articole, etc., precum şi totalul încasărilor şi totalul facturilor neîncasate.

3.7

Notiţe
În ferreastra de notiţe, agentul de vânzări îşi poate salva anumite notiţe. Aceste notiţe personale nu sunt
sincronizate cu aplicaţia Saga. Aici agentul de vânzări poate şterge, adăuga notiţe fără nici o restricţie.
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Opţiuni aplicaţie mobilă
În fereastra de opţiuni puteţi seta parametrii de conectare la imprimanta portabilă pe care se vor tipări
facturile, avizele de expediţie şi chitanţele. La selecţia imprimantei portabile din lista device-urile
compatibile găsite se vor afişa parametrii specifici imprimantei selectate. Pentru salvarea şi aplicarea
setărilor apăsaţi butonul Salvare.
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Aplica ia BackOffice
Pentru autentificare în aplica ie, operatorul trebuie să introducă numele de utilizator i parola.

Toate opera iile efectuate vor fi înregistrate pe contul operatorului autentificat în aplica ie.
După autentificare se va afi a fereastra principală.
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Facturi de vânzare
Pentru a emite o factură apăsa i butonul Factură nouă din fereastra principală.
După apăsarea butonului Factură nouă din fereastra principală se va deschide fereastra de emitere a
facturii. În această fereastră va trebui să selecta i clientul căruia i se emite factura, iar apoi să adăuga i
produsele pe factură. Pentru a adăuga un produs pe factură trebuie să selecta i produsul din lista
derulantă, apoi să introduce i cantitatea i pre ul unitar. Pre ul unitar se poate introduce cu TVA sau fără
TVA în căsu ele de editare corespunzătoare, automat pre ul unitar cu sau fără TVA se va calcula
automat în func ie de suma introdusă i de locul unde este introdusă, la pre unitar fără TVA sau la pre
unitar cu TVA. După aceea trebuie apăsat butonul Adaugă pentru a adăuga produsul pe factură.

După ce a i terminat de introdus factura, în partea de jos a ferestrei ave i posibilitatea de a alege formatul
de factură ce va fi folosit pentru emiterea facturii i dacă factura se încasează în momentul emiterii
par ial sau total. Pentru a încasa factura la emitere bifa i op iunea Emitere chitan ă în valoare de i
introduce i suma încasată de la client pentru această factură. Ini ial suma de încasat se compleatează
automat cu totalul cu TVA de pe factura ce urmează a fi emisă.
Tot în partea de jos a facturii pute i stabili data scadentă a facturii până la care clientul trebuie să achite
factura emisă.
Pentru finalizarea procedurii de emitere a facturii trebuie să se apeze butonul Salvare i tipărire care va
salva factura i încasarea (dacă este cazul) i va afi a factura pe ecran pentru imprimare.
Pentru a vizualiza facturile emise de către agenul de vânzări se apasă butonul Listă facturi din fereastra
principală
În fereastra Listă facturi pute i vizualiza toate facturile emise de către agentul de vânzări, astfel agentul
având posibilitatea de a raporta sumele deîncasate i ce facturi are de încasat.
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Pute i vizualiza sau tipări un duplicat la factură apăsând butonul Tipărire factură.

4.2

Avize de înso ire a mărfii
Pentru a emite un aviz de înso ire a mărfii apăsa i butonul Aviz de înso ire marfă nou din fereastra
principală.
După apăsarea butonului Aviz de înso ire marfă nou din fereastra principală se va deschide fereastra de
emitere a avizului de înso ire a mărfii. În această fereastră va trebui să selecta i clientul căruia i se emite
avizul de înso ire a mărfii, iar apoi să adăuga i produsele pe avizul de înso ire a mărfii. Pentru a adăuga
un produs pe avizul de înso ire a mărfii trebuie să selecta i produsul din lista derulantă, apoi să
introduce i cantitatea i pre ul unitar. Pre ul unitar se introduce fără TVA în căsu a de editare
corespunzătoare. După aceea trebuie apăsat butonul Adaugă pentru a adăuga produsul pe avizul de
înso ire a mărfii.
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Pentru finalizarea procedurii de emitere a avizului de înso ire a mărfii trebuie să se apeze butonul Salvare
i tipărire care va salva avizul de înso ire a mărfii i va afi a avizul de înso ire a mărfii pe ecran.
Pentru imprimarea avizului de înso ire a mărfii apăsa i butonul Tipărire din bara de sus
imprimata pe care se va imprima avizul de înso ire a mărfii.

i alege i

Pentru a vizualiza avize de înso ire a mărfii emise de către agenul de vânzări se apasă butonul Listă
avize de înso ire a mărfii din fereastra principală.
În fereastra Listă avize de înso ire a mărfii pute i vizualiza toate avizele de înso ire a mărfii emise de către
agentul de vânzări.
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Pute i vizualiza sau tipări un duplicat la avizul de înso ire a mărfii apăsând butonul Tipărire aviz.

4.3

Încasări
Pentru a emite o chitan ă apăsa i butonul Chitan ă nouă din fereastra principală.
După apăsarea butonului Chitan ă nouă din fereastra principală se va deschide fereastra de emitere a
chitan ei. În această fereastră va trebui să selecta i clientul căruia i se emite chitan a. După selec ia
clientului se vor afi a toate chitan ele care nu au fost încasate total sau par ial. Pe fiecare factură se va
specifica data facturii, seria i numărul facturii i suma rămasă de încasat.
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Pentru a emite o chitan ă i a înregistra încasarea se introduce suma încasată în căsu a
corespunzătoare i se va selecta modul de repartizare a sumei încasate. Dacă se optează pentru
repartizare automată, suma va fi repetizată pe facturi în func ie de data facturii, dacă se optează pentru
repartizare manuală, agentul de vânzări va avea posibilitatea de a selecta facturile care se încasează. Pe
ecran în căsu a Suma rămasă de distribuit se va afi a suma rămasă de distribuit în urma selec iei
facturilor ce vor fi încasate. Dacă Suma rămasă de distribuit este mai mare ca 0, atunci se va afi a un
mesaj de avertizare cu posibilitatea de înlocuire a sumei ce va fi încasată de la client cu suma corectă
astfel încât Suma rămasă de distribuit să fie 0.
Pentru a efectua una sau mai multe încasări de facturi, introduce i suma încasată de la client. Pentru a
distribui sumele pute i apăsa butonul Repartizare automată sau să bifa i facturile pe care dori i să le
încasa i din lista de facturi neîncasate. După repartizarea sumei încasate pe facturi în lista de facturi se
va afi a sumele rămase de încasat.
Pentru a finaliza încasarea i emiterea chitan ei se apasă butonul Salvare i tipărire i va afi a chitan a
pe ecran pentru imprimare.
Pentru a vizualiza chitan ele emise de către agenul de vânzări se apasă butonul Listă chitan e din
fereastra principală.
În fereastra Listă chitan e ave i posibilitatea de a retipări chitan a sau de a afi a un raport cu situa iile
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încasărilor de la clien i folosind butoanele din partea de jos a ferestrei.

4.4

Parteneri
Această op iune afi ează partenerii (clien ii i furnizorii companiei), având posibilitatea de a adăuga,
modifica sau terge clien ii folosind butoanele din partea de jos a ferestrei.
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La apăsarea butonului Adăugare sau Modificare se va afi a fereastra de adăugare sau modificare date
partener. După completarea datelor se apasă butonul OK pentru a salva datele.
Folosind butonul <Op iuni> pute i importa partenerii din fi iere Excel sau CSV.

4.5

Produse
Această fereastră afi ează lista de produse.

Folosind butonul <Op iuni> pute i importa produsele din fi iere Excel sau CSV.

4.6

Agen i de vânzări
Lista agenţilor de vânzări permite adăugarea, modificarea i tergerea de agen i din aplica ia BackOffice.
În fereastra de editare date despre agen i se pot stabili seriile i numelere de facturi, avize i chitan e
pentru fiecare agent în parte.
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4.7

Sincronizare
Pentru a sincroniza datele cu serverul de date trebuie ca terminalul portabil să fie conectat la PC.
Nu încerca i să efectua i o sincronizare dacă nu aţi conectat terminalul portabil la PC.
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Pentru a începe sicronizarea apăsa i butonul Sincronizare i urmări i progresul sincronizării pe ecran. Se
vor afi a to i pa ii pe ecran pe măsură ce sincronizarea are loc.
După încheierea sincronizării se va afi a un mesaj care va anun a că sincronizarea s-a încheiat. În acest
moment pute i apăsa butonul Închide pentru a închide fereastra i vă pute i deconecta de la internet.

4.8

Instalare aplica ia în terminalele portabile
Pentru instalarea aplica ie în terminalul portabil apăsa i butonul INSTALARE din fereastra principală.
Conecta i terminalul portabil la PC, iar după ce ActiveSync sau Windows Mobile Device Center a
recunoscut echipamentul mobil apăsa i butonul Instalare.
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La finalizarea instalării se va afi a un mesaj de confirmare.

4.9

Editare formate documente
Pentru a modifica un format de document apăsa i butonul FORMATE FACTURI
fereastra principală.
Alege i un format de document i apăsa i butonul Personalizare.
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