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1 Introducere

Prin intermediul aplica iei de service se pot gestiona piesele folosite la service-ul produselor.

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

La prima autentificare în aplica ie se va folosi admin / admin. Se recomandă schimbarea parolei.
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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

Aplica ia Back-Office

Pentru rularea aplica iei back-office trebuie să aveti Microsoft .NET Framework 3.5 instalat pe PC.
Serverul de date folose te ca protocol de comunica ie protocolul TCP/IP  i  folose te ca  portul  7786  ca
port  de comunica ie.  Firewall-ul dumeavoastră  va  trebui  să  permite  comunica ii  pe  acest  port.  Kitul  de
instalare pune automat o excep ie în firewall-ul de Windows pe acest port.

Aplica ia Front-Office

Pentru rularea aplica iei fron-office trebuie să ave i Microsoft  .NET Framework  2.0  instalat  pe  terminalul
portabil.
Aplica ia  front-office  rulează  pe  orice  model  de  terminalul  portabil  Motorola  Solutions  ce  folosesc
Windows Mobile, Windows CE sau Windows Embeded CE ca  i sistem de operare. Pentru alte tipuri de
terminale portabile va trebui să activa i func ia wedge disponibilă pe acele terminale.

2.1 Instalare aplica ie terminal portabil

Pentru a instala aplica ia în terminalul portabil folosiţi kitul de instalare sau arhiva dedicată.

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

Înainte de instalare 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 Motorola Solutions.

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.

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/
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://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/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
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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.

După  realizarea  conexiunii  între  PC   i  terminalul  portabil  rula i  apăsa i  butonul  <Instalare>  pentru  a
instala aplica ia pe terminalul portabil.  În căsu a editabilă introduce i adresa de IP a  serverului  bazei  de
date sau adresa de IP unde a fost instalată aplica ia backoffice.

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 Autentificare

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

La prima autentificare în aplica ie se va folosi admin / admin. Se recomandă schimbarea parolei.

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



Fişiere import 

IV



Fişiere import 11

© 2007 - 2016 IT Genetics

4 Fişiere import

Pentru a importa informaţii despre produse, piese şi tipuri de piese se pot folosi fişiere de tip CSV sau
text care au ca şi separator între valori caracterul PIPE "|".

Format fişier produse

cod_produs|denumire_produs|detalii
00001|Produs 1|calitatea 1
00003|Produs 2|calitatea 1
00004|Produs 3|fara detalii

Format fişier tipuri de piese

cod_piesa_parinte|denumire_piesa_parinte|cost_piesa|detalii
00001|Piulita 1|10.90|calitatea 1
00002|Piulita 2|11.90|calitatea 1
00003|Surub|89.22|fara detalii

Format fişier piese

cod_piesa_parinte|denumire_piesa_parinte|cod_piesa|denumire_piesa|cost_piesa|detalii
00001|Piulita|100|Piulita furnizor 1|10.90|calitatea 1
00001|Piulita|200|Piulita furnizor 2|11.90|calitatea 1
00002|Surub|123|Surub cap patrat|89.22|fara detalii
00001|Piulita|300|Piulita furnizor 3|12.20|calitate redusa 

Trebuie tinut de unicitatea codurilor de piese, tipuri de piese sau produse, după caz. De exemplu
cod_piesa va trebui sa fie unic in tot fisierul de import. De asemenea pretul piesei daca este trecut va
trebui sa fie de format 10.90 nu 10,93. De asemenea separatorul de coloane va fi caracterul PIPE "|". In
cazul in care acest caracter exista in in alta parte decat ca si separator de coloana, fisierul va fi
considerat invalid si nu se va putea realiza importul pana la remedierea lui.
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5 Aplica ie terminal

Pentru  a  porni  aplica ia  pe  terminalul  portabil  trebuie  să  apăsa i  iconul  <Service>  de  pe  ecranul
terminalului portabil.  După pornirea  aplicaţiei  se  va  afişa  fereastra  de  autentificare  în  aplicaţie  unde  va
trebui introdus numele de utilizator şi parola asociată contului de operator.

     

După autentificare se va afişa fereastra principală care conţine modelul de identificare produse,  piese şi
tipuri de piese şi modulul de operare a fişei de service.
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5.1 Identificare

În fereastra de identificare există posibilitatea de a scana şi identifica un produs, tip de piesă sau piesă.

     

5.2 Fişa service

Pentru  a  deschide  o  fişă  de  service  trebuie  prima  dată  să  scanaţi  sau  să  introduceţi  codul  de  bare
asociat produsului. După identificarea produsului se va deschide o fişă de service nouă dacă nu există o
fişă de service activă, iar dacă există o fişă de service activă, se va deschide fişa de service activă (nu se
va deschide o nouă fişă de service). Un produs poate avea doar o fişă de service activă.



Aplica ie terminal 15

© 2007 - 2016 IT Genetics

     

În fişa de service vor  fi  două  panouri  cu  informaţii.  În  panoul  <Fisa>  se  vor  afi a  piesele   i  tipurile  de
piese ce au fost scanate de operator  i  folosite în procesul de service al produsului,  iar în panoul <Info>
se va afi a re etarul de piese  i tipuri de piese necesar service-ului.

     

Pentru a asocia o piesă sau un tip de piesă unui produs se va scana direct  codul de bare asociat  piesei
sau tipului de piese sau dacă se iau mai multe bucă i dintr-o piesă sau tip de piesă fie se scanează de
mai multe ori, fie se folose te opera ia de validare manuală apăsând butonul <VALIDARE PIESA>.

În fereastra deschisă se va scana piesa sau tipul de piesă şi se va introduce cantitatea,  iar apoi  sa  va
valida operaţia prin apăsarea butonului <VALIDARE>.
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Pentru a elimina o poziţie de pe fişa de service se va ţine apăsat  pe poziţia dorită până se va deschide
un meniul contextual din care se va putea alege opţiunea de ştergere a poziţiei din fişa de service sau a
tuturor poziţiilor.

     

Pentru a valida fişa de service trebuie apăsat butonul <VALIDARE FISA>. 

Atenţie: nu se va putea valida o fişa de service care are tipuri de piese pe fişă.  Înainte de a valida fişa de
service, trebuie ca toate tipurile de piese să fie înlocuite cu piese aparţinătoare.
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