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ITG Mobile Inventory - Android

Solutia de inventariere mobila combina puterea si acuratetea identificarii produselor pe baza
codurilor de bare si puterea de stocare si manipulare a datelor a terminalor portabile. Solutia este
destinata companiilor care doresc sa aiba un control strict asupra inventarului.
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1 Prezentare

Pentru rularea aplica iei Mobile Inventory apăsa i butonul Menu  i accesa i aplica ia Mobile Inventory.

După  pornirea  aplica iei  Mobile  Inventory  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 Deschidere inventar

Din aplica ia server odată deschisă apăsa i butonul <Inventar nou> pentru a deschide un inventar.  După
apăsarea  butonul  <Inventar  nou>  se  va  deschide  o  fereastră  în  care  va  trebui  completat  numele
inventarului, op ional data la care se deschide inventarul. 
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După aceea trebuie ales modul în care inventarul este populat cu date, fie din fi iere Excel,  fie din fi iere
CSV. După alegerea tipului de fi ier  i  încărcarea lui în interfa a aplica iei se vor completa coloanele ce
trebuie importate în aplica ia de  inventariere.  Efectua i  setările  corespunzător  coloanelor  din  fi ierul  din
care importa i.
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Pentru a deschide inventarul trebuie apăsat  butonul <Deschide inventar>.  După deschiderea inventarului
acesta va fi afi at împreună cu celelalte inventare deschise în fereastra principală.

1.2 Afi are inventar

În interfa a principală a aplica iei server de inventariere se vor afi a toate inventarele efectuate,  fie că sunt
deschise, fie că au fost închise. Datele transmise de la terminalele portabile vor fi actualizate în timp real
în inventarul corespunzător.

Lista  cu  inventare  deschise  vor  fi  vizibile  în  aplica ia  din  terminalele  portabile   i  se  vor  putea  efectua
inventarieri  ale  articolelor  folosind  terminalele  portabile.  Odată  ce  un  inventar  a  fost  încheiat,  acesta
trebuie închis   i  din aplica ie server apăsând  butonul  <Validare  inventar>,  astfel  inventarul  nu  va  mai  fi
disponibil în terminalele portabile.
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Oricând un inventar închis poate fi redeschis. Orice inventar închis  sau deschis  poate fi  exportat  în fi ier
Excel sau CSV din aplica ia server.

1.3 Inventariere

Pentru  a  începe  inventarierea  folosind  terminalul  portabil  trebuie  prima  dată  deschis  un  inventar  în
aplica ia server, iar în terminal ales unul din inventarele deschise.
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După  alegerea  unui  inventar  deschis  se  va  putea  începe  scanarea  codurilor  de  bare   i  introducerea
cantită ii numărate corespunzătoare codului de bare scanat. Dacă un cod de bare apar ine unui articol ce
există în inventarul deschis, atunci pe ecran se vor afi a detalii legate de articol (cod, denumire).
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Pentru  validarea  inventarierii  articolului  va  trebui  introdusă  cantitatea,  iar  apoi  să  fie  apăsat  butonul
<Salvare>.  Un articol poate fi  scanat  de mai multe ori,  cantitatea introdusă fiind adăugată  la  cantitatea
deja existentă în aplica ia server de inventariere.

1.4 Setări

Feresatra de setări poate fi accesată apăsând butonul <Setări> din fereastra principală.

În fereastra setări se va introduce adresa de IP a serverului de date. Portul de comunica ie este 7786,  iar
sta ia pe care este instalat serverul de date trebuie să permită comunicarea pe acest port.
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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 Mobile Inventory apăsa i butonul Menu  i accesa i aplica ia Mobile Inventory.

     

Aplica ia Mobile Inventory suportă toate modele de terminale Motorola  i Zebra ce rulează Android.
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