
© 2007-2015 IT Genetics

ITG Inventory CTCE

Prin intermediul aplica iei de inventariere ave i posibilitatea de a
efectua inventarierea mijloacelor fixe  i al obictelor de inventar  i
de a trasmite rezultatul inventarierii către sistemul integrat CTCE.
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1 Prezentare

Prin intermediul aplica iei de inventariere ave i posibilitatea de a efectua inventarierea mijloacelor fixe  i  al
obictelor de inventar  i de a trasmite rezultatul inventarierii către sistemul integrat CTCE.
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2 Aplica ia de sincronizare

După pornirea aplica iei se va deschide o  fereastră  în  care  se  vor  afi a  mijloacele  fixe   i  obiectele  de
inventar. 

După stabilirea adresei webservice-ului  i a unită ii pentru care se realizează inventarul mijloacelor fixe  i
al obiectelor de inventar se deschide fereastra  de  sincronizare.  Asigura i-vă  că  terminalul  portabil  este
conectat la PC conform capitolului Conectare terminal portabil la PC.

După  ce  aţi  apăsat  butonul  <Sincronizare>  va  trebui  să  aşteptaţi  finalizarea  sincronizării.  În  timpul
sincronizării  trebuie să nu deconectaţi terminalul portabil  de la PC şi să aveţi  conexiune  la  webservice
tot timpul.

După finalizarea sincronizării se va afişa un mesaj de confirmare.
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2.1 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  ITG  Inventory  CTCE  trebuie  să  ave i
instalate următoarele:

Adobe Reader
Microsoft .NET Framework 3.5

Porni i instalatorul  i urma i pa ii din kitul de instalare.

2.2 Conectare terminal portabil la PC

Înainte  de  sincronizarea  asigura i-vă  că  terminalul  portabil  este  conectat  la  PC   i  recunoscut  de
Microsoft ActiveSync sau Microsoft Windows Mobile Device Center.

De  asemenea  trebuie  să  vă  asigura i  că  Microsoft  .NET  Compact  Framework  2.0  este  instalat  în
terminalul portabil  i să de ine i un terminal portabil compatibil.

Pentru realizarea conexiunii între PC-ul de pe care se face instalarea  i  terminalul portabil  va trebui  să
ave i instalat  Microsoft  ActiveSync pentru sistemele de operare Windows  XP   i  anterioare   i  Microsoft
Windows Mobile Device Center pentru sistemele de operare Windows Vista, Windows 7  i Windows 8.

Microsoft  ActiveSync va trebui să arate ca în imaginea de mai jos  în cazul unei conexiuni reu ite  între
PC  i terminalul portabil.

http://get.adobe.com/reader
http://get.adobe.com/reader
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22808
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22808
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22808
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22808
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22808
http://www.microsoft.com/ro-ro/download/details.aspx?id=15
http://www.microsoft.com/ro-ro/download/details.aspx?id=15
http://www.microsoft.com/ro-ro/download/details.aspx?id=21783
http://www.microsoft.com/ro-ro/download/details.aspx?id=21783
http://www.microsoft.com/ro-ro/download/details.aspx?id=21783
http://www.microsoft.com/ro-ro/download/details.aspx?id=21783
http://www.microsoft.com/ro-ro/download/details.aspx?id=21783
http://www.microsoft.com/ro-ro/download/details.aspx?id=15
http://www.microsoft.com/ro-ro/download/details.aspx?id=15
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Microsoft  Windows  Mobile  Device  Center  va  trebui  să  arate  ca  în  imaginea  de  mai  jos  în  cazul  unei
conexiuni reu ite între PC  i terminalul portabil.

http://www.microsoft.com/ro-ro/download/details.aspx?id=21783
http://www.microsoft.com/ro-ro/download/details.aspx?id=21783
http://www.microsoft.com/ro-ro/download/details.aspx?id=21783
http://www.microsoft.com/ro-ro/download/details.aspx?id=21783
http://www.microsoft.com/ro-ro/download/details.aspx?id=21783
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3 Aplica ia din terminalele portabile

Înainte de prima rulare a aplicaţiei portabile se recomandă efectuarea unei sincronizări.

După  deschiderea  aplicaţiei  pe  terminalul  portabil  se  va  afişa  fereastra  de  autentificare  în  aplicaţie.
Folosiţi numele de utilizator şi parola folosite în sistemul CTCE la autentificare.

După autentificarea cu succes se va afişa fereastra cu locaţiile disponibile.  Aveţi posibilitatea de a filtra
locaţiile introducând în partea superioară o parte din denumirea locaţiei.

     

Pentru  a  începe  inventarierea  este  necesar  să  alegeţi  locaţia  în  care  se  va  efectua  inventarul.  După
alegerea locaţiei se va deschide o fereastră în care se vor afişa poziţiile inventariate în acea locaţie,  dacă
nu s-a efectuat nici o scanare al unui mijloc fix sau obiect de inventar, atunci fereastra nu va conţine nici
o poziţie.
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Pentru  inventariere  scanaţi  codul  de  bare  ataşat  mijlocului  fix  sau  obiectului  de  inventar  sau  apăsaţi
butonul <ADAUGARE> pentru a scana sau alege manual mijlocul fix sau obiectul de inventar.

După identificarea mijlocului fix sau al obiectului de inventar aveţi posibilitatea de a alege persoana care
are  în  folosinţă  mijlocul  fix  sau  obiectul  de  inventar.  În  cazul  mijloacelor  fixe  trebuie  doar  validată
operaţia.  În  cazul  obiectelor  de  inventar  trebuie  să  se  introducă  cantitatea  numărată  şi  apoi  să  fie
validată operaţia.

     

Puteţi  repeta  operaţia  ori  de  câte  ori  este  nevoie.  De  asemenea  se  poate  reveni  la  o  locaţie  de
inventariere, chiar dacă s-au făcut inventarieri în alte locaţii. Atâta timp cât  nu s-a efecuat  o sincronizare
se poate continua inventarierea pe locaţii.

Există şi posibilitatea de a elimina o poziţie din inventar sau toate poziţiile.  Pentru a efectua acest  lucru
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este necesar să ţineţi apăsat  pe lista de inventar şi apoi să alegeţi opţiunea de ştergere linie sau toate
liniile din meniul ce va apărea.
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