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ITG Mobile Warehouse

Prin intermediul aplica iei mobile de management depozit se poate gestiona depozitele  i
magaziile unei companii într-un mod foarte u or  i intuitiv.
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1 Introducere

Prin intermediul aplica iei mobile de management depozit se poate gestiona depozitele  i  magaziile unei
companii într-un mod foarte u or  i intuitiv.

La prima rulare a aplica iei se va crea o bază de date goală. 
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2 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

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21
http://get.adobe.com/ro/reader/
http://get.adobe.com/ro/reader/
http://get.adobe.com/ro/reader/
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3 Autentificare

Pentru autentificare în aplica ie, operatorul trebuie să introducă numele de utilizator  i parola.

După autentificare se va afi a fereastra  principală.  Toate  opera iile  efectuate  vor  fi  înregitrate  pe  contul
operatorului autentificat în aplica ie.



Liste 

IV



ITG Mobile Warehouse10

© 2016 IT Genetics

4 Liste

4.1 Articole

Această fereastră afi ează lista de pre uri  i produse.

4.2 Categorii de articole

Această op iune afi ează categoriile  de  articole,  având  posibilitatea  de  a  adăuga,  modifica  sau   terge
folosind butoanele din partea de jos a ferestrei. 
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4.3 Unită i de măsură

Această  op iune  afi ează  unită ile  de  măsură,  având  posibilitatea  de  a  adăuga,  modifica  sau   terge
folosind butoanele din partea de jos a ferestrei. 
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4.4 Cote TVA

Această  op iune  afi ează  cotele  de  TVA  ce  pot  fi  stabilite  pentru  articolele  din  gestiune,  având
posibilitatea de a adăuga, modifica sau  terge folosind butoanele din partea de jos a ferestrei. 
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4.5 Parteneri

Această op iune afi ează 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
client. După completarea datelor se apasă butonul OK pentru a salva datele.

4.6 Puncte de lucru

Această op iune afi ează punctele de lucru ale companiei, având posibilitatea de a adăuga,  modifica sau
 terge folosind butoanele din partea de jos a ferestrei.
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4.7 Depozite

Această  op iune  afi ează  depozitele  companiei,  având  posibilitatea  de  a  adăuga,  modifica  sau   terge
folosind butoanele din partea de jos a ferestrei.
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4.8 Loca ii

Această op iune afi ează loca iile  din  depozitele  companiei,  având  posibilitatea  de  a  adăuga,  modifica
sau  terge folosind butoanele din partea de jos a ferestrei.



Liste 17

© 2016 IT Genetics



Stoc 

V



Stoc 19

© 2016 IT Genetics

5 Stoc

Opţiunea de stoc permite afişarea nomenclatorului de articole şi stocul înregistrat în gestiune.

Stocul poate fi afi at  i pe loca ii.
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6 Intrări

Lista intrărilor efectuate cu terminalele portabile. Există posibilitatea de export în Excel pentru import în
alte aplica ii sau pentru prelucrarea datelor în Excel.

Există posibilitatea de afi are a tuturor intrărilor  i  de a le exporta în Excel pentru import  în alte aplica ii
sau pentru prelucrarea datelor în Excel.
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7 Ie iri

Lista ie irilor efectuate cu terminalele portabile. Există posibilitatea de export în Excel pentru import în
alte aplica ii sau pentru prelucrarea datelor în Excel.

Există posibilitatea de afi are a tuturor ie irilor  i  de a le exporta în Excel pentru import  în alte aplica ii
sau pentru prelucrarea datelor în Excel.
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8 Transferuri

Lista transferurilor între loca iile din depozite efectuate cu terminalele portabile. Există posibilitatea de
export în Excel pentru import în alte aplica ii sau pentru prelucrarea datelor în Excel.

Există  posibilitatea  de  afi are  a  tuturor  transferurilor   i  de  a  le  exporta  în  Excel  pentru  import  în  alte
aplica ii sau pentru prelucrarea datelor în Excel.
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9 Inventariere

Lista articolelor inventariate cu terminalele portabile. Există posibilitatea de export în Excel pentru import
în alte aplica ii sau pentru prelucrarea datelor în Excel.

Există  posibilitatea  de  afi are  a  tuturor  inventarelor   i  de  a  le  exporta  în  Excel  pentru  import  în  alte
aplica ii sau pentru prelucrarea datelor în Excel.
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10 Aplica ia mobilă

Pentru a porni aplica ia din terminalul portabil  accesa i iconul de pe desktop-ul terminalului portabil  sau
accesa i  butonul  Start  din  Windows  CE  /  Mobile   i  alege i  iconul  Mobile  Warehouse  din  meniul
Programs.

    

10.1 Autentificare

După  deschiderea  aplica iei  Mobile  Warehouse  pe  terminalul  portabil  se  va  verifica  conectivitatea  la
aplica ia backoffice instalată pe PC. Dacă aplica ia din terminalul portabil  s-a putut  conecta  la  aplica ia
backoffice de pe PC se va afi a fereastra de autentificare în aplica ie.

Pentru autentificarea în aplica ie introduce i numele de utilizator  i parola.

Ave i  posibilitatea  de  a  salva  numele  de  utilizator   i  parola  pentru  ca  data
viitoare  când  se  va  deschide  aplica ia  din  terminal  să  nu  mai  fie  nevoie  să
introduce i numele de utilizator  i parola.

Numele de utilizator  i  parola sunt  definite în aplica ia backoffice în sec iunea
operatori.

Pentru  a  verifica  corectitudinea  numelui  de  utilizator   i  parola  introdusă
apăsa i butonul Autentificare. 

După autentificare se va afi a meniul principal al  aplica iei  de  unde  ve i  avea
acces  la  op iunile  aplica iei  (validare  dispozi ii  de  intrare,  validare  dispozi ii  de  ie ire,  transferuri,
inventariere  i identificare).
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Din fereastra principală pute i accesa opera iile principale ale aplica iei.

Apăsa i pe butonul dorit pentru deschiderea opera iei dorite.

Pentru  ie irea  din  aplica iei  apăsa i  butonul  X  din  partea  dreaptă  sus  a
ferestrei principale.

10.2 Identificare

Pentru a identifica un articol, deschide i opera ia de identificare din terminalul portabil   i  scana i codul de
bare al articolului.

Se  vor  afi a  denumirea  articolului  identificat,  categoria  din  care  face  parte   i  unitatea  de  măsură  a
articolului.

Pentru a afi a stocul pe fiecare loca ie,  apăsa i butonul STOC PE LOCATII.  Se va deschide o fereastră
în care se va afi a stocul pe fiecare loca ie unde articolul este depozitat.

Această opera ie este utilă dacă operatorul  din  depozit  dore te  să  afle  stocul  unui  articol  pe  loca ii   i
locul unde poate găsi cantitatea dorită.

     

10.3 Intrări

Pentru a opera intrări de articole în loca ii trebuie accesată opera ia de intrare din fereastra principală.

Prima  dată  trebuie  să  se  aleagă  partenerul  de  la  care  se  face  intrarea  de  articole,  data   i  numărul
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documentului de intrare.

După  alegerea  partenerului,  datei   i  numărul  documentului  de  intrare  se  apasă  butonul  INCEPE

RECEPTIE  ce  va  duce  la  deschiderea  unei  ferestre  în  care  se  vor  scana  sau  introduce  articolele   i
cantită ile ce intră în stoc.

          

Pentru validarea intrării în stoc se va apăsa butonul VALIDARE.
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10.4 Ie iri

Pentru a opera ie iri de articole din loca ii trebuie accesată opera ia de ie ire din fereastra principală.

Prima dată trebuie să se aleagă partenerul către care se face livrarea.

După  alegerea  partenerului  se  apasă  butonul  INCEPE  LIVRAREA  ce  va  duce  la  deschiderea  unei
ferestre în care se vor scana sau introduce articolele  i cantită ile ce ies din stoc.
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Pentru validarea ie irii în stoc se va apăsa butonul VALIDARE.

     

10.5 Transfer

Pentru a transfera articole între loca ii trebuie accesată opera ia de transfer din fereastra principală.

Prima dată trebuie aleasă loca ia sursă din care se transferă articolele.
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După  alegerea  loca iei  sursă  se  apasă  butonul  START  TRANSFER  ce  va  duce  la  deschiderea  unei
ferestre în care se vor scana sau introduce articolele  i cantită ile ce vor fi transferate.

Nu se pot transfera articole în cantită i ce nu există în loca ia sursă.

          

Pentru validarea transferului  i  alegerea loca iei de destina ie se apasă butonul VALIDARE.  Se va  afi a
un mesaj de confirmare,  iar apoi  se  va  deschide  o  fereastră  în  care  va  trebui  să  se  aleagă  loca ia  de
destina ie unde vor fi transferate articolele.
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Pentru confirmarea loca iei de destina ie unde vor fi  transferate articolele se apasă butonul FINALIZARE

TRANSFER.

După validarea transferului se va afi a un mesaj de confirmare.

10.6 Inventariere

Pentru efectuarea unui inventar se alege op iunea inventariere din fereastra principală.

După alegerea op iunii  de inventariere din fereastra principală se va afi a o fereastră în care se va alege
loca ia în care se va efectua inventarul.

Pentru  a  începe  inventarul  în  loca ia  aleasă  se  va  apăsa  butonul  INVENTARIERE  ce  va  duce  la
deschiderea  unei  ferestre  în  care  vor  trebui  scanate  sau  adăugate  manual  articolele   i  cantitatea
numărată pentru fiecare articol inventariat.
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Pentru validarea inventarului se va apăsa butonul VALIDARE.

După  ce  inventarul  a  fost  validat  folosind  terminalul  portabil  va  trebui  validat  inventarul   i  din  aplica ia
backoffice folosind op iunea disponibilă în Lista de inventare.
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