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1 Mod de utilizare

Pentru  a  porni  aplica ia  Saga  Inventory  intra i  în  meniul  Start  /  Programs   i  apăsa i  pe  iconul  Saga
Inventory.  În cazul sistemului de operare Windows CE, după prima rulare,  aplica ia  va  crea  un  icon  pe
desktop,  iar  ulterior  ve i  putea  porni  aplica ia  direct  de  pe  ecranul  terminalului  portabil  ce  rulează
Windows CE.

După pornirea aplica iei Saga Inventory se va afi a fereastra principală a aplica iei care permite scanarea
codului  i introducerea cantită ii. 

Salvarea datelor în baza de date  se  face  fie  apăsând  tasta  Enter  după  ce  se  introduce  cantitatea,  fie
apăsând butonul <INVENTARIERE>.
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Pentru a vizualiza codurile de bare scanate  i cantită ile introduse apăsa i butonul <L> pentru a deschide
o fereastră ce con ine datele salvate în baza de date.

Pentru  a  accesa  fereastra  de  setări  apăsa i  butonul  <S>.  În  fereastra  de  setări  se  poate  stabili  dacă
inventarierea se face produs cu produs, dacă ini ial se completează o cantitate sau dacă se afi ează pe
ecran ultimul cod de bare scanat.
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Pentru a activa /  dezactiva tastatura virtuală apăsa i  butonul  <K>,  iar  pentru  închiderea  aplica iei  Saga
Inventory apăsa i butonul <X>.

Pentru a copia fi ierul TXT creat  de Saga Inventory  trebuie să instala i   i  porni i  aplica ia Saga Inventory
Syncronizer  care  permite  copierea  fi ierului  TXT  de  pe  terminalul  portabil  în  loca ia  dorită  de
dumeavoastră pe PC. De asemenea cu Saga Inventory  Syncronizer pute i tranfera în  terminalul  portabil
un fi ier TXT care va fi folosit ca bază de date de Saga Inventory.

Structura fi ierului TXT este următoarea:

"cod articol","denumire",cod de bare, cantitate scriptica

Exemplu de fi ier TXT:
00000001,ARTICOL 1,5940000000011,"107,000"
00000002,ARTICOL 2,5940000000028,"250,000"
00000003,ARTICOL 3,5940000000035,"314,000"
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Dacă dori i  să transfera i un fi ier TXT în terminalul portabil,  acel fi ier TXT trebuie  să  aibă  structura  de
mai sus, altfel fi ierul TXT nu va putea fi citit.

Pute i copia fi ierul TXT din PDA  i folosind linia de comandă astfel:

SagaInventorySync.exe file=C:\SagaInventory.txt deletefrompda=1 type=0

unde:

file= calea către fi ierul care va fi scris după transferul fi ierului TXT din PDA sau numele fi ierului care va
fi transferat în PDA
deletefrompda=0 sau 1, 0 nu  terge, 1  terge fi ierul din PDA
type=0 sau 1, 0 copiere fi ier din PDA, 1 copiere fi ier în PDA

1.1 Export inventar din Saga

Pentru a genera din Saga C fişierul de inventar în format  TXT pentru  importul  în  Saga  Inventory  trebuie
prima dată să generaţi un inventar nou în Saga C,  şi să apăsaţi pe butonul de export  (în chenar roşu în
imaginea de mai jos).

În fereastra de export  date alegeţi formatul TXT şi coloanele Cod,  Denumire,  Cod bare  şi  Stoc  scriptic.
Celelalte coloane trebuie să nu fie selectate, iar apoi apăsaţi butonul <Accept>.
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Reţineţi locaţia temporară de generare a fişierului TXT. Acest fişier trebuie prin intermediul aplicaţiei Saga
Inventory Syncronizer să fie descărcat în terminalul portabil pentru a putea efectua inventarierea.

1.2 Import inventar in Saga

După efectuarea inventarului folosind aplicaţia Saga Inventory,  fişierul rezultat  trebuie importat  în ecranul
Inventar  în  Saga  C.  Pentru  a  importa  fişierul  de  inventar  generat  de  aplicaţia  Saga  Inventory  apăsaţi
butonul de import (în chenar roşu în imaginea de mai jos).
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După apăsarea butonului în fereastra nou deschisă alegeţi fişierul TXT, iar apoi apăsaţi butonul <Import>.

Rezultatul final este completarea coloanei <Stoc faptic>.
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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  Saga  Inventory  trebuie  să  ave i  instalate
următoarele:

§ Adobe Reader
§ Microsoft .NET Compact Framework 2.0
§ Terminal portabil Motorola Solutions

Aplica ia Saga Inventory suportă toate modele de terminale Motorola,  Honeywell  i  Intermec.  Dacă ave i
un alt  tip de terminal portabil  va  trebui  să  folosi i  func ia  de  emulare,  func ie  disponibilă  pe  majoritatea
terminalelor portabile.

Aplica ia Saga Inventory poate fi configurată să suporte nativ  i terminale portabile Datalogic, Cipherlab  i
Bitatek.

Înainte  de  instalare  va  trebui  să  conecta i  terminalul  portabil  la  PC-ul  de  pe  care  se  face  instalarea.
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.

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://get.adobe.com/reader
http://get.adobe.com/reader
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.motorolasolutions.com
http://www.motorolasolutions.com
http://www.motorolasolutions.com
http://www.motorolasolutions.com
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
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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După realizarea conexiunii între PC  i  terminalul portabil  rula i  kit-ul de instalare primit  prin e-mail sau îl
pute i descărca de la adresa specificată în certificatul de licen iere.
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