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1 Aplicatia BackOffice

Aplica ia BackOffice permite stabilirea categoriilor de articole, a articolelor  i a informa iilor adiacente
articolelor.

Tot prin intermediul aplica iei BackOffice pute i crea mai multe formate de etichete care să fie folosite la
tipărirea etichetelor după cântărirea articolelor.

Prin intermediul ferestrei de op iuni ave i posibilitatea de stabilire a limbii de utilizare  i pute i activa
func ia de rontunjire bancară a celei de a 3-a zecimală (rotunjire în jos). Rotunjirea în sus este cunoscută
ca  i rotunjire aritmetică.

De asemenea pute i stabili dacă aplica ia FrontOffice poate fi accesată de către operatori cu cod de
acces.
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1.1 Categorii de articole

Pentru a adăuga, modifica sau  terge categoriile de articole apăsa i butonul corespunzător din fereastra
principală a aplica iei.

În noua fereastră deschisă folosi i butonale de adăugare, modificare sau  tergere pentru a efectua
opera ia dori ă. De asemenea există posibilitatea de a exporta datele în fi iere Excel.

1.2 Unitati de masura

Pentru a adăuga, modifica sau  terge unită i de măsură apăsa i butonul corespunzător din fereastra
principală a aplica iei.

În noua fereastră deschisă folosi i butonale de adăugare, modificare sau  tergere pentru a efectua
opera ia dori ă. De asemenea există posibilitatea de a exporta datele în fi iere Excel.
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1.3 Cote TVA

Pentru a adăuga, modifica sau  terge cotele TVA apăsa i butonul corespunzător din fereastra principală
a aplica iei.

În noua fereastră deschisă folosi i butonale de adăugare, modificare sau  tergere pentru a efectua
opera ia dori ă. De asemenea există posibilitatea de a exporta datele în fi iere Excel.

1.4 Articole

Pentru a adăuga, modifica sau  terge articole apăsa i butonul corespunzător din fereastra principală a
aplica iei.

În noua fereastră deschisă folosi i butonale de adăugare, modificare sau  tergere pentru a efectua
opera ia dori ă. De asemenea există posibilitatea de a exporta datele în fi iere Excel.
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În fereastra de adăugare/ tergere trebuie să stabili i categoria, unitatea de măsură  i cota TVA
corespunzătoare articolului.

Fiecărui articol ave i posibilitatea de a adăuga o imagine care va fi afi ate în interfa a aplica iei FrontOffice
pentru cântărire.

Important: codul de articol trebuie să fie format din prefixul EAN (20-29)  i codul PLU al articolului.
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În cazul în care dori i să folosi i cântarul ca  i numărător, când adăuga i un articol pute i stabili atributul
numărabil pentru acest articol, iar atunci se poate introduce greutatea unită ii, a unei bucă i. La cântărire
aplica ia va face calculele împăr ind greutatea totală la greutatea unită ii  i aproximând numărul de
articole rezultat. Numărul de articole poate fi apoi tipărit în codul de bare fie în coduri de bare de
dimensiune variabilă sau în coduri de dimensiune fixă.

Adi ional se poate permite ca la cântărire să se scaneze  i un cod de bare adi ional (ex: cod de ambalaj,
AWB curier, cod intern) prin bifarea op iunii <Scanare cod de bare adi ional>.

Este posibil să seta i aplica ia ca după cântărire să nu tipărească etichetele, ci doar să salveze
informa iile legate de cântărire în baza de date.

1.5 Operatori

Pentru a adăuga, modifica sau  terge operatori apăsa i butonul corespunzător din fereastra principală a
aplica iei.

În noua fereastră deschisă folosi i butonale de adăugare, modificare sau  tergere pentru a efectua
opera ia dori ă. De asemenea există posibilitatea de a exporta datele în fi iere Excel.

1.6 Istoric cantariri

Pentru a afi a istoricul cântăririlor, apăsa i butonul corespunzător din fereastra principală.

În fereastra de afi are a istoricului cântăririlor există posibilitatea de a afi a doar istoricul dintr-o perioadă
dată  i de a căuta o anumită informa ie.

Istoricul afi at poate fi exportat în Excel pentru prelucrare ulterioară  i raportare.
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1.7 Formate de etichete

Pentru a adăuga, modifica sau  terge un format de etichetă apăsa i butonul corespunzător din fereastra
principală a aplica iei.

Aceste formate vor putea fi alese ca  i model de imprimare în aplica ia FrontOffice de cântărire.
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2 Aplicatia FrontOffice

La pornirea aplica iei FrontOffice de cântărire se afi ează fereastra principală în care trebuie ales articolul
ce va fi cântărit. Articolele sunt afi ate pe categorii. 

Tot în fereastra principală sunt afi ate  i formatele de etichete ce pot fi folosite la tipărirea etichetelor de
articole în urma cântăririi.

Există posibilitatea de a alege categoria de articole ce vor fi afi ate pe ecran. Dacă numărul de articole
nu pot fi afi ate pe un singur ecran se vor genera automat mai multe pagini  i butoane de înainte  i
înapoi pentru navigarea prin paginile generate. 

Pentru a cântări  i tipări eticheta corespunzătoare trebuie apăsat butonul corespunzător articolului. Se va
deschide fereastra de cântărire care va afi a imaginea articolului  i după ob inerea greută ii de la cântar
se va afi a pe ecran  i se va tipări eticheta.
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Se pot cântări mai multe articole de acela i fel consecutiv. Dacă se dore te alegerea unui alt tip de
articol fereastra de cântărire va trebui închisă  i ales alt articol din fereastra principală.

După finalizarea imprimării se va afisa un mesaj pe ecran până ce greutatea articolului pus pe cântar
diferă de greutatea articolului pentru care s-a emis deja etichetă.
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2.1 Configurare

În fereastra de configurare se permite alegerea modelului de cântar. Există posibilitatea ca anumite
modele să nu fie suportate. În acest caz vă rugăm să ne contacta i pentru a actualiza aplica ia să
accepte  i noul model de cântar.

Pute i de asemenea stabili  i portul de comunica ie cu cântarul, precum  i viteza de comunicare.

Pentru ca tipărirea etichetelor să se realizeze la o anumită imprimantă este importat să stabili i
imprimanta la care se vor tipări etichetele.

Tipărirea automată permite tipărirea imediat a etichetei după ce greutatea a fost ob inută de la cântar.
Dacă se debifează atunci, pentru imprimare, trebuie apăsat butonul de imprimare.
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