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ITG  Barcode Collector - Android

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 Prezentare

Pentru rularea aplica iei Barcode Collector apăsa i butonul Menu  i accesa i aplica ia Barcode Collector.

După  pornirea  aplica iei  Barcode  Collector  se  va  afi a  fereastra  principală  a  aplica iei  care  permite
accesare op iunilor.

      

Pentru închiderea aplica iei apăsa i butonul <Ie ire> din fereastra principală.
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1.1 Colectare

Pentru  colectarea  codurilor  de  bare  asociate  unor  articole,  trebuie  pentru  început  să  fie  deschisă
op iunea de colectare din fereastra principală apăsând butonul <Colectare>.

În functie de setările efectuate în fereastra de colectare se va afi a tot  timpul câmpul pentru introducerea
sau  scanarea  codului  de  bare,  iar  apoi  în  func ie  se  setările  efectuate  se  vor  afi a  câmpurile  pentru
afi area  i  introducerea denumirii   i  pentru  introducerea  cantitată ii  ce  va  fi  asociată  cu  codul  de  bare
scanat sau introdus.
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În cazul în care se optează  pentru  scanare  continuă  fără  a
mai  introduce  denumirea  asociată  sau  cantitatea,  atunci
fereastra de colectare va afi a doar codul de bare.
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În  cazul  în  care  se  optează  doar  pentru  introducerea
denumirii  fără a mai introduce cantitatea,  atunci în fereastra
de  colectare  pe  lângă  codul  de  bare  va  fi  afi at   i  câmpul
pentru introducerea  i afi area denumirii  asociate codului de
bare scanat sau introdus.

1.2 Lista

Pentru  afi area  listei  cu  codurile  colectate  trebuie  apăsat  butonul  <Lista>  din  fereastra  principală.  În
fereastra se vor afi a toate codurile de bare colectate cu denumirea lor asociată  i  cantitatea colectată.
Pentru a  terge o linie  din  lista  afi ată  trebuie  apăsat  butonul  X din  dreapta  fiecărei  linii   i  confirmată
op iunea de  tergere.
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Pentru a exporta datele colectate în format  CSV, atunci trebuie apăsat  butonul <Export  in CSV>. După
apăsare se va afi a o nouă fereastră ce va permite alegerea directorului unde dori i salvarea fi ierului CSV
 i numele fi ierului CSV. După ce aceste informa ii au fost stabilite se apasă butonul OK pentru exportul
datelor în format CSV  i salvarea în fi ierul CSV.
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Structura fi ierul CSV exportat este de forma:

"barcode","name","quantity"
"6422465000953","produs 2","61"
"5941232418117","produs 1","11"
"5941581000636","test","96" 

1.3 Setări

Feresatra de setări poate fi accesată apăsând butonul <Setări> din fereastra principală.
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Afi are ultim cod de bare scanat după salvare

Op iunea permite ca după ce datele legate de colectare au fost  salvate codul de bare să nu fie  ters  de
pe ecran, ci să rămână în continuare afi at.  Op iunea este foarte utilă mai ales  când se optează pentru
scanare continuă fără cantitate  i fără introducerea denumirii.

Afi are  i permitere introducerea denumirii asociate codului de bare

Op iunea permite ca după scanarea unui cod de bare să fie afi ată denumirea asociată (dacă există) sau
să se poată introduce o denumire asociată codului de bare scanat.

Fără cantitate / Cu cantitate

Op iunea permite folosirea unei cantită i mai mari ca 1 la scanare sau op iunea de scanare continuă fără
a mai introduce cantitatea.
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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. 

Pentru rularea aplica iei Barcode Collector apăsa i butonul Menu  i accesa i aplica ia Barcode Collector.

     

Aplica ia Barcode Collector suportă toate modele de terminale Motorola  i Zebra ce rulează Android.
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