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ITG Mobile OCS

Prin intermediul aplica iei ITG Mobile OCS ave i posibilitatea de a efectua
validarea de comenzi  i identificarea produselor din OpenCart.



ITG Mobile OCS2

© 2007-2017 IT Genetics

Cuprins

Capitolul I Prezentare 3

Capitolul II Aplica ia din terminalele portabile 5

71 Identificare

72 Validare comandă

Capitolul III Instalare webservice în OpenCart 11

Capitolul IV Instalare aplica ie în terminalul portabil 14



Prezentare 

I



ITG Mobile OCS4

© 2007-2017 IT Genetics

1 Prezentare

Prin  intermediul  aplica iei  ITG  Mobile  OCS  ave i  posibilitatea  de  a  efectua  validarea  de  comenzi   i
identificarea produselor din OpenCart.

Sistemul  este  compus  din  aplicaţia  ce  rulează  pe  terminalele  portabile  şi  webservice-ul  PHP  care
asigură comunicaţia între aplicaţiile din terminale şi OpenCart.
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2 Aplica ia din terminalele portabile

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

     

După  autentificare  se  va  deschide  fereastra  principală  care  va  con ine  butoane  pentru  accesarea
op iunilor disponibile.
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2.1 Identificare

Identificarea permite aflarea de informa ii  legate de produsul scanat.  Se scanează produsul dorit,  iar  pe
ecranul terminalului portabil se vor afi a detalii legate de acest produs.

      

2.2 Validare comandă

Validare de comandă permite control asupra cantită ilor de pe comenzile generate de OpenCart. Pentru a
valida o comandă este necesar scanarea codului de bare  asociat  comenzii  sau  alegerea  comenzii  din
lista de comenzi.
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După  scanarea   i  identificarea  comenzii  pe  ecranul  terminalului  portabil  se  vor  afi a  detalii  legate  de
produsele con inute pe comandă.

     

Pentru a valida individual o pozi ie de pe comandă trebuie scanat codul de bare asociat  produselor de pe
comandă sau manual se poate introduce codul de bare apăsând butonul <Validare manuală>.



Aplica ia din terminalele portabile 9

© 2007-2017 IT Genetics

În momentul validării unei linii se vor afişa detalii despre posiziţia scanată şi identificată.  Se permite doar
validarea unei cantităţi egale cu cantitatea de pe comandă.

     

În momentul când comanda a fost  validată în întregime se va afişa un mesaj  corespunzător  pe  ecranul
terminalului portabil.
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Toate informaţiile legate de validarea comenzilor şi a cantităţilor aferente vor putea fi  consultate direct  în
OpenCart.



Instalare webservice în OpenCart 

III



ITG Mobile OCS12

© 2007-2017 IT Genetics

3 Instalare webservice în OpenCart

Modulul func ionează încărcând fi iere în sec iunea de extensii feed-uri pentru OpenCart.

Modulul  nu  necesită  modificări  ale  fi ierelor  de  bază  OpenCart  sau  implementare  folosind  fi iere

VQMOD.

Detalii instalare

1. Dacă aveti o denumire diferită pentru folderul de administrare redenumi i folderul upload/admin.

2. Uploadati fi ierele din folderul upload la dumneavoastră pe server în folderul în care se află  i  fi ierele

OpenCart.

3. In panoul de administrare naviga i către "Extensii > Fluxuri de produse".

4. In listă ve i regăsi un nou flux numit ITG Webservice  i ve i apăsa pe butonul [Instalare] pentru acesta.

5. Dupa instalare ve i fi redirectiona i către lista de Extensii unde ve i apăsa pe butonul [Editare].

6. Aici ve i stabili Status  comanda - selec ie,  Status  comandă - confirmare,  IP-urile permise  i  statusul

Activ.

7. Fără aceste setări de mai sus webservice-ul nu va func iona corect.

8. După stabilire pute i continua cu instalarea webservice-ului pe terminal,  adresa webservice-ului pentru

terminal  fiind  de  forma:  http://magazin.ro/webservice.  Asigura i-vă  ca  IP-ul  re elei  de  pe  care

accesează terminalul webservice-ul este salvată în IP-uri permise.
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Detalii aditionale

1. Login-ul pe terminal se face folosind creden ialele oricărui cont  de  utilizator  înregistrat  în  magazinul

dumneavoastră.

2. Dupa  confirmarea  unei  comenzi  pe  terminal,  aceasta  se  salvează  cu  statusul  stabilit  în  "Status

comanda - confirmare", se adaugă istoricul de comandă cu noul status  stabilit,  timpul de pregătire al

comenzii, terminalul  i utilizatorul care a confirmat comanda.
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4 Instalare aplica ie în terminalul portabil

Pentru instalare este necesar ca fi ierele din arhiva Aplicatie_Terminal_NoInstall_X.Y.Z.T.zip să fie
copiate în terminalul portabil. Aplica ia din terminalul portabil are nevoie de .NET Compact Framework 2.0
 i .NET Compact Framework 3.5 să fie instalate pe terminalul portabil înainte de a putea folosi aplica ia.
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