
© 2007-2017 IT Genetics

ITG Warehouse Saga

Software inventariere mobila pentru SAGA C



ITG Warehouse Saga2

© 2007-2017 IT Genetics

Cuprins

Capitolul I Aplica ie terminal portabil 3

................................................................................................................................... 41 Identificare

................................................................................................................................... 52 Document nou

................................................................................................................................... 63 Inventariere

................................................................................................................................... 94 Setări

................................................................................................................................... 105 Conectare la baza de date Saga

Capitolul II Aplica ie backoffice 12

Capitolul III Import fi iere în Saga 15

Capitolul IV Setare Saga ca  i aplica ie client/server 17



Aplica ie terminal portabil 

I



ITG Warehouse Saga4

© 2007-2017 IT Genetics

1 Aplica ie terminal portabil

După deschiderea aplica iei se va afi a fereastra principală ce va permite accesul la op iunile aplica iei.

     

1.1 Identificare

După deschiderea op iunii  de identificare se permite scanarea codului de bare asociat  produselor.  După
identificare se vor afi a detalii legate de produsul scanat.

     

După scanare, se vor afi a detalii despre produsul scanat,  iar pentru vizualizarea stocului pe gestiuni se
poate apăsa butonul STOC PE GESTIUNI.
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1.2 Document nou

Pentru  a  crea  un  document  nou,  alege i  op iunea  #Document  Nou#  din  fereastra  principală,  iar  apoi
alege i sau introduce i tipul opera iei  i dacă dori i încărcarea listei cu furnizori sau clien i.

Pasul următor este de a deschide documentul nou si de a începe scanarea articolelor sau adăugarea lor
manuală  i introducerea cantită ilor.
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La final se face validarea documentul  i salvarea lui în aplica ia back-office.

1.3 Inventariere

După  deschiderea  op iunii  de  inventariere  se  va  afi a  fereastra  care  va  con ine  lista  cu  inventarele
deschise în Saga.
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În Saga inventarerele deschise sunt afi ate în fereastra de inventariere din meniul Operatii ->  Alte operatii
cu stocuri -> Inventariere.

După ce s-a ales un inventar deschis se apasă butonul INVENTARIERE  i se începe scanarea continuă
a  codurilor  de  bare  sau  scanarea  codurilor  de  bare   i  a  introducerii  cantită ii  numărate  în  func ie  de
setările efectuate.
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Cantită ile scanate  i inventariate apar în timp real în inventarul deschis  i ales din Saga pe coloana Stoc
faptic. Este posibilă închiderea ferestrei  i redeschiderea ei pentru preluarea datelor inventariate.
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La finalul inventarului coloana Stoc faptic a fost completată cu datele rezultate în urma scanării  continue
sau a introducerii  a  cantită ilor  numărate.  Pentru  validarea  inventarului  se  va  urma  procedura  Saga  de
validare a inventarului.

1.4 Setări

Fereastra  de  setări  permite  stabilirea  dacă  la  inventariere  se  va  folosi  modul  de  scanare  continuă  a
codurilor  de  bare  asociate  produselor  sau  se  va  efectua  scanarea   i  se  va  introduce  cantitatea
inventariată.
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1.5 Conectare la baza de date Saga

Pentru  conectarea  aplica iei  la  Saga  trebuie  să  specifica i  adresa  de  IP  a  calculatorului  pe  care  este
instalată Saga în regim client-server, mod server. 

De asemenea pe lângă adresa de IP trebuie specificate  i datele de conectare la serverul Firebird,  server
de bază de date folosit de Saga când rulează în regim client-server.

Datele pretabilite sunt:
Port server: 3050
Utilizator server: SYSDBA
Parola server: masterkey

Aceste date nu trebuie modificate doar dacă există o instalare personalizată  i  datele de conectare sunt
diferite. Aici nu trebuie să trece i utilizatorul  i parola pe care o folosi i la intrarea în aplica ia Saga.
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La câmpul baza de date trebuie să trece i adresa completă de pe server către baza de date Saga,  baza
de date convertită în format Firebird.

În mod prestabilit aceasta este c:\SAGA C.3.0\0001\cont_baza.fdb.

Unde 0001 reprezintă societatea creată în Saga. Dacă ave i mai multe societă i definite,  atunci va trebuie
să  modifica i  manual  0001  în  alt  numel  de  folder  creat  de  Saga  pentru  societatea  respectivă.  De
asemenea mai este posibil ca aplica ia Saga să fie instalată în alt director.

Cel mai simplu este să verifica i în calculator ca această cale către fi ierul cont_baza.fdb să existe,  iar
apoi să modifica i corespunzător în aplica ie la intefa a de conectare.
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2 Aplica ie backoffice

În  aplica ia  back-office  se  afi ează  toate  documentele  create  de  aplica ia  din  terminalul  portabil  prin
op iunea de document nou.

Documentele afi ate pot fi filtrare, grupate după preferin e.

Pentru a exporta un document în format  TXT ce poate fi  apoi importat  în Saga  se  alege  documentul  în
cauză, se apasă butonul Export  i se alege op iunea dorită.
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Op iunea de #Fi ier de import Saga# generează un fi ier TXT cu următorul con inut:
"COD","COD_BARE","CANTITATE"
"00001213","5201360531141","2"
"00000989","80135463","44"
"00001136","8003510002238","3.23"

Op iunea de #Fi ier extins de import Saga# generează un fi ier TXT cu următorul con inut:

"TIP_DOCUMENT","DATA_DOCUMENT","COD_PARTENER","DENUMIRE_PARTENER","COD_ARTIC
OL","COD_BARE","DENUMIRE","CANTITATE"
"INTRARI","18.04.2017  00:28:01","00007","ELIDE  KIND  TRADE  SRL","00001213","5201360531141","7
DAYS SUPER DOUBLE CAC-VAN 110G","2"
"INTRARI","18.04.2017  00:28:01","00007","ELIDE  KIND  TRADE
SRL","00000989","80135463","NUTELLA 200G","44"
"INTRARI","18.04.2017  00:28:01","00007","ELIDE  KIND  TRADE
SRL","00001136","8003510002238","INTESA SPUMA PAR 300ML","3.23"
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3 Import fi iere în Saga

Pentru a importa documentele generate de aplica ia back-office în Saga, trebuie ca în documentul activ în
Saga să apăsa i butonul de import  i să alege i fi ierul TXT generat. Saga va prelua datele si va completa
informa iile  lipsă  în  document  după  codul  de  articol  sau  codul  de  bare  din  fi ierul  TXT   i  va  popula
cantită ile cu valorile din fi ierul TXT importat.
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4 Setare Saga ca  i aplica ie client/server

Pentru a putea accesa baza de date Saga începând cu  versiunea  Saga  C.3.0.446  trebuie  să  comuta i
modul de lucru din cel standard folosind fi iere DBF în formatul optimizat  pentru lucrul în re ea bazat  pe
baze de date FirebirdSQL.

Pentru  a  comuta  din  formatul  standard  în  formatul  optimizat  pentru  lucrul  în  re ea,  accesa i  meniul
Administrare, submeniul Între inere BD din Saga. 
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Opera ia afectează doar baza de date a firmei  curente pentru care se face comutarea în acest  sistem,
deci pute i avea societă i unde să folosi i  baza  de  date  standard   i  societă i  unde  baza  de  date  să  fie
specifică modului de lucru client-server. 

Pentru  a  comuta  în  modul  de  lucru  optimizat  lucrului  în  re ea  alege i  Client-Server   i  apăsa i  butonul
Comuta în sistem client-server-server conform imaginii următoare.
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După  comutarea  în  modul  de  lucru  optimizat  lucrului  în  re ea  în  Saga  la  Client-Server  se  va  afi a
modalitea de lucru ca Mod Server.
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