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ITG Picking for Shopmania

Solutie de validare comenzi plasate prin intermediul platformei Shopmania.
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1 Terminal portabil

Aplica ie este destinată rulării pe terminale cu Android  i care au cititor de coduri de bare încorporat.
Aplica ia rulează pe terminale Motorola  i Zebra.

1.1 Instalare

Descărca i  pachetul  de  instalare  de  la  adresa  primită  prin  email  sau  de  la  adresa  specificată  în
certificatul de licen iere. 

Pentru rularea aplica iei Shopmania apăsa i butonul Menu  i accesa i aplica ia Shopmania.

     

Aplica ia Shopmania suportă toate modele de terminale Motorola  i Zebra ce rulează Android.

1.2 Setari

Feresatra de setări poate fi accesată apăsând butonul <Setări> din fereastra principală.

În fereastra setări se va introduce adresa de IP a serverului de date. Portul de comunica ie este 7786,  iar
sta ia pe care este instalat serverul de date trebuie să permită comunicarea pe acest port.
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1.3 Identificare

Procedura de identificare permite scanarea codului de bare asociat aritcolului si afisare denumirii, codului
SKU, stocului si imaginea produsului.
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1.4 Validare comenzi

Pentru a valida o comandă, va trebui să scana i sau să introduce i codul de pe comandă. Odată
identificată comandă se va afi a pe ecranul terminalului portabil detalii despre comandă.

   

După identificarea comenzii se va apăsa butonul <Validare> pentru a încărca pe ecranul terminalului
portabil con inutul comenzii. Validarea se va face prin scanarea codurilor de bare asociate articolelelor de
pe comandă. La fiecare scanare, pozi ia validată va fi marcată în BackOffice  i nu se va mai afi a pe
ecranul terminalului.

Când întreaga comandă este validată total, atunci automat ea va fi marcată ca  i validată în BackOffice.
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2 Aplica ie BackOffice

Aplica ia  BackOffice  rulează  pe  un  PC cu  Windows  7  sau  Windows  10   i  asigură  comunicarea  între
platforma Shopmania  i terminalele portabile.

În  interfa a  de  op iuni  se  vor  stabili  adresele  de  unde  se  poate  descărca  lista  de  comenzi   i
nomenclatorul de articole.

Comenzile vor fi exportate din Shopmania sub forma unui fi ier Excel, iar apoi fi ierul se importă automat
în aplica ia BackOffice.

Procedura de sincronizare se poate efectua  i  manual sau dacă aplica ia BackOffice rămâne deschisă,
atunci procedura de sincronizare se va efectua regulat la un timp stabilit.
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În aplica ia BackOffice vor  fi  vizibile  toate  comenzile   i  statusul  lor.  Ini ial  comenzile  vor  avea  statusul
nevalidat,  iar pe  măsură  ce  se  validează  prin  scanare  pozi iile  de  pe  comandă  ele  vor  trece  în  status
validat.

Comenzile  cu  status  validat  vor  fi  apoi  trecute  în  arhiva  cu  comenzi  validate  une  vor  putea  fi  filtrare,
afi ate sau exportate în fi iere Excel.
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