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ITG Warehouse Collector

Prin intermediul aplica iei de inventariere  i colectare ave i posibilitatea de e efectua inventarierea
articolelor din gestiunile dumneavoastră  i le pute i inventarierea pe mai multe loca ii.
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1 Introducere

Prin  intermediul  aplica iei  de  colectare  a  datelor  ave i  posibilitatea  de  e  efectua  recep iile  de  marfă,
livrările  de  marfă   i  inventarierea  articolelor  din  gestiunile  dumneavoastră  folosind  cititoare  mobile  de
colectare a datelor.

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  început  adăuga i  sau  importa i  nomenclatorul  de  articole   i  lista  loca iilor  de  depozitare  a
articolelor.



Instalare 

II



ITG Warehouse Collector6

© 2015 IT Genetics

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 Articole

Această  fereastră  afi ează  nomenclatorul  de  articole.  Adăuga i  codul  de  bare  pentru  fiecare  articol,
denumirea articolului, unitatea de măsură, precum  i pre ul unitar de intrare  i de iesire.

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

Folosind  butoanele  din  partea  de  jos  a  ferestrei  ave i  posibilitatea  de  a  adăuga,  modifica  sau   terge
articolele.
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4 Loca ii

Această fereastră afi ează lista de loca ii în care se poate efectua inventarul sau în care se va recep iona
marfa  sau  din  care  se  va  face  livrarea  mărfii.  Fiecare  loca ie  poate  fi  considerată  ca  o  gestiune  sau
subgestiune.

Stocurile pe articole vor fi calculate  i afi ate pe loca ii.

Folosind butonul <Op iuni> pute i importa lista de loca ii din fi iere Excel sau CSV.

Folosind  butoanele  din  partea  de  jos  a  ferestrei  ave i  posibilitatea  de  a  adăuga,  modifica  sau   terge
loca iile.
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5 Intrări

În  istoricul  de  intrări  sunt  afi ate  toate  intrările  în  perioada  aleasă.  În  istoric  se  va  afi a  data   i  ora
importului, data  i ora scanării, articolul, canitatea intrată  i valoarea de intrare.

Pute i tipări un raport cu intrările în perioada aleasă sau pute i exporta datele în format Excel.
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6 Ie iri

În  istoricul  de  ie iri  sunt  afi ate  toate  ie irile  în  perioada  aleasă.  În  istoric  se  va  afi a  data   i  ora
importului, data  i ora scanării, articolul, canitatea ie ită  i valoarea de ie ire.

Pute i tipări un raport cu intrările în perioada aleasă sau pute i exporta datele în format Excel.
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7 Inventar

După  sincronizarea  cititorului  mobil,  inventarul  poate  fi  vizualizat  accesând  butonul  ISTORIC
INVENTARIERI din fereastra principală.

Se va deschide o fereastră în care se vor afi a datele referitoare la inventarul efectuat.

Ave i posibilitatea de a exporta în Excel inventarul efectuat sau de a tipări raportul de inventar.

Pentru  ca  stocul  scriptic  să  fie  înlocuit  cu  stocul  fizic  rezultat  în  urma  scanării  va  trebui  să  valida i
inventarul apăsând butonul "Validare inventar".
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8 Stoc

În  fereastra  de  stoc  sunt  afi ate  toate  articolele,  loca iile  de  depozitare,  stocul  curent   i  valoarea
stocului. Valoarea stocului este calculată din pre ul de intrare  i  cantitatea rămasă în stoc  dupa ce s-au
efectuat opera ii de intrare  i ie ire din stoc.

Apăsând  butonul  Raport  ave i  posibilitatea  de  a  afi a  raportul  cu  stocul  curent   i  de  a-l  tipări  la
imprimantă.
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De asemenea,  pentru  fiecare  articol  pute i  vizualiza   i  tipări  fi a  de  magazie,  fi ă  de  magazie  care
con ine istoricul intrărilor  i a ie irilor articolului din stoc.
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9 Sincronizare cititor mobil

Pentru a sincroniza cititorul mobil  i  a descărca datele,  prima data  conecta i  cititorul  mobil  la  PC prin
cablul USB.

La fiecare conectare PC-ul va recunoa te cititorul  mobil   i-l  va  trata  ca  o  unitate  mobilă  de  stocare  a
datelor (se va crea un drive nou ce va putea fi accesat).

Pasul următor este să alege i loca ia în care dori i  să descărca i datele,  să alege i tipul opera iei (intrare,
ie ire, inventar)  i  să apăsa i butonul Import  pentru a începe sincronizarea.  La prima sincronizare se va
deschide o ferastra de dialog de tip Folder Browser în care va trebui să se aleagă fi ierul unitatea care
reprezintă cititorul mobil.

În unitatea selectată se va căuta existen a directorului Scanned Barcodes  i  a fi ierului BARCODES.txt
din acest director. 

La următoare sincronizări nu  va  mai  fi  nevoie  să  se  aleagă  fi ierul  .txt  pentru  sincronizare  sau  să  se
aleagă unitatea care reprezintă cititorul mobil. Calea către acest fi ier va fi salvată  i se va folosi automat
la următoarele sincronizări.

După încheierea sincronizării se va afi a un mesaj de confirmare.

Recomandăm ca la fiecare sincronizare  la  mesajul  de  confirmare  a   tergerii  datelor  din  cititorul  mobil
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după încheierea importului să apăsa i butonul Da,  pentru ca cititorul să fie reini ializat   i  să  nu  con ină
nici un cod de bare scanat.
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