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ITG Warehouse ImmERP

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 Mod de utilizare

Pentru a porni aplica ia ITG Warehouse ImmERP intra i în meniul Start  /  Programs  i  apăsa i pe iconul
ITG Warehouse ImmERP. 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.

La prima instalare,  aplica ia ITG Warehouse ImmERP  va  cere  adresa  webservice-ului  conform  imaginii
următoare:

Introduce i adresa de IP a serverului care rulează webservice-ul ITG ImmErp Webservice.
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După pornirea aplica iei ITG Warehouse ImmERP de pe terminalul portabil  se va deschide fereastra  de
autentificare în sistem.  Pentru  autentificare,  operatorul  trebuie  să  introducă  numele  de  utilizator   i  să
introducă parola dacă este stabilită o parolă în sistem, iar apoi să apese butonul <Autentificare>. 

O  altă  alternativă  de  autentificare  este  scanarea  codului  de  bare  de  pe  legitima ia  operatorului,  iar
autentificarea se va face automat.

După autentificare se va deschide fereastra principală din care se vor putea accesa func iile aplica iei.

1.1 Identificare

Pentru a identifica un produs pe baza codului de bare trebuie să accesa i meniul <IDENTIFICARE> din
fereastra principală.

După alegerea op iunii  de identificare se va deschide fereastra de identificare produs.  Scana i  codul  de
bare al produsului folosind butoanele de scanare disponibile pe tastatura terminalului portabil. 
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După scanare, se vor afi a detalii  despre produsul scanat,  pre ul cu  i  fără TVA, cantitatea nominală în
forma de împachetare  i de asemenea se va afi a stocul total al produsului.

1.2 Receptie

Pentru a efectua recep iile, accesa i meniul <RECEPTIONARE> din fereastra principală.

După  alegerea  op iunii  de  recep ie  se  va  deschide  fereastra  de  selec ie  furnizor  de  la  care  se  face
recep ionarea.

Pentru  a  nu  încărca  interfa a  ave i  posibilitatea  de  a  filtra  furnizorii  scriind  primele  3  caractere  din
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denumirea furnizorului, automat se va încărca lista doar cu furnizorii  care respectă acest  criteriu.  Pentru
o acurate e mai mare introduce i mai multe caractere din începutul denumirii furnizorului.

Alege i  furnizorul  de  la  care  se  recep ionează  marfa  din  lista  de  furnizori  disponibilă  în  sistem.  De
asemenea introduce i data recep iei  i numărul documentului de recep ie primit de la furnizor. 

Dacă recep ia nu se face cu un document, atunci la <Nr. document> nu se introduce nimic.

După alegerea furnizorului apăsa i butonul <RECEPTIONARE PRODUSE>.

După apăsarea butonului <RECEPTIONARE PRODUSE> se deschide fereastra  ce  afi ează  produsele
recep ionate de acest  furnizor.  Lista cu produsele recep ionate nu con ine nici un produs,  fiind pregătită
pentru adăugarea de produse.
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Pentru  recep ionarea  unui  produs  apăsa i  butonul  <INTRODUCERE  MANUALA>  ce  va  deschide
fereastra  de  recep ie  produs.  De  asemenea  pentru  rapiditate  pute i  scana  direct  în  această  fereastră
codul de bare al produsului.

În fereastra de receptie produs pute i scana codul de bare al produsului, iar detaliile despre produs se vor
afi a în fereastra următoare.



Mod de utilizare 9

© 2007 - 2015 IT Genetics

După selec ia sau scanarea produsului, pasul următor este alegerea gestiunii din lista disponibilă. 

Pasul următor este introducerea cantită ii care este recep ionată. Cantitate recep ionată nu poate fi  egală
cu 0. Se pot face retururi de marfă.  Pentru a face retur de marfă se introduce la cantitatea recep ionată
cantitatea cu -.

Pentru a confirma recep ia produsului apăsa i butonul <Validare>.
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După recep ia produsului el va fi afi at în lista de produse recep ionate (ca în imaginea de mai jos). 

În acest  moment produsele recep ionate sunt  salvate doar virtual pe terminalul portabil.  Pentru  a  valida
documentul   i  pentru  a  salva  produsele  recep ionate  în  baza  de  date  trebuie  să  apăsa i  butonul
<VALIDARE RECEPTIE>.
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După  apăsarea  butonului  <VALIDARE  RECEPTIE>  se  va  afi a  un  mesaj  de  validare  ce  trebuie
confirmat. După confirmare, recep ia se va înregistra în ImmERP.

După validare documentului de rece ie, aplica ia va redeschide fereastra de introducere recep ie nouă.

Pentru a  terge o linie recep ionată apăsa i butonul <Sterge linia selectata>.
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Pentru a  terge toate liniile recep ionate apăsa i butonul <Sterge tot>.
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Recepţiile efectuate prin sistemul de scanat  coduri  de  bare  sunt  automat  validate  în  ImmERP.  Stocul
poate  fi  automat  încărcat  sau  nu  în  funcţie  de  setările  făcute  la  instalarea  aplicaţiei  ITG  Warehouse
ImmERP.

1.3 Comandă nouă

Pentru a introduce o comandă nouă, accesa i meniul <COMANDA NOUA> din fereastra principală.

După alegerea op iunii  de introducere comandă nouă se va deschide fereastra de selec ie  client  pentru
care  se  introduce  comanda  nouă  în  sistem.  În  mod  prestabilit  este  afişat  clientul  stabilit  în  aplicaţia
backoffice.
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Dacă comanda nouă este creat pentru alt client decât  cel prestabilit,  ave i posibilitatea de a filtra clienţii
scriind  primele  3  caractere  din  denumirea  clientului,  automat  se  va  încărca  lista  doar  cu  clienţii  care
respectă  acest  criteriu.  Pentru  o  acurate e  mai  mare  introduce i  mai  multe  caractere  din  începutul
denumirii clientului.

Alege i clientul pentru care se introduce comanda nouă din lista disponibilă în sistem.

Scanaţi  codul  de  bare  al  produsului  comandat  sau  introduceţi  codul  de  bare  manual  folosind  butonul
<INTRODUCERE MANUALA>. Produsele comandate şi validate vor fi afişate automat în lista de produse
comandate. 
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Automat,  ala  adăugarea  sau  ştergerea  unui  produs  de  pe  comandă  se  va  calcula  costul  total  al
comenzii. Costul total va fi afişat în partea de jos a ferestrei. 

Pentru validarea comenzii noi introduce trebuie să apăsaţi butonul <VALIDARE COMANDA>.

Comenzile noi introduse prin sistemul de scanat coduri de bare sunt automat validate în ImmERP.
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1.4 Validare comandă

Pentru  a  efectua  validarea  de  comenzi,  accesa i  meniul  <VALIDARE  COMANDA>  din  fereastra
principală.

După alegerea op iunii de validare comandă se va deschide fereastra în care va trebui să introduceţi sau
să scanaţi codul unic al comenzii ce trebuie validate.

După scanarea sau introducerii  a codului unic  al comenzii,  se va identifica comanda şi se vor  afişa  pe
ecran detalii despre comandă.
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Pentru a încărca comanda în terminal pentru validare apăsaţi butonul <INCARCA COMANDA>. 

Se  va  deschide  o  fereastră  ce  va  afi a  liniile  de  pe  comandă  cu  produsele   i  cantită ile  ce  trebuie
validate.

Pentru validarea unei linii  (produs  i  cantitate) scana i codul de bare al oricărui produs de  pe  comandă
sau apăsa i butonul <INTRODUCERE MANUALĂ> pentru introducerea de la tastatură a codului de bare
al produsului ce trebuie validat.

În cazul în care se scanează sau se introduce un produs ce nu există pe comanda ce se validează va
apărea un mesaj de avertizare.



ITG Warehouse ImmERP18

© 2007 - 2015 IT Genetics

După scanarea codului de bare al unui produs existent  pe comandă sau  după  introducerea  codului  de
bare de la tastatură al unui produs existent  pe comandă se va deschide  o  fereastră  în  care  va  trebuie
introdusă cantitatea ce se validează. 

Cantitatea ce se validează trebuie să fie egală cu cantitatea de pe comandă.  În caz contrar se va afi a
următorul  mesaj.  În  acest  caz  trebuie  modificată  comanda  pentru  a  reflecta  situa ia  cantitativă  a
produsului ce se validează.

După introducerea cantită ii, se apasă butonul <VALIDARE> pentru a valida cantitatea  i  produsul de pe
comandă.  Automat  linia  cu  produsul  validat  va  fi  eliminat  de  pe  comandă.  În  cazul  în  care  trebuie
modificate anumite  cantită i  pe  comandă  sau  este  nevoie  de  introdus  sau  eliminat  produse  noi,  după
modificarea  comenzii  în  ImmERP,  va  trebui  apăsat  butonul  <ACTUALIZARE  COMANDA>  pentru
reîncărcarea comenzii.
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În  momentul  când  toate  liniile  au  fost  validate  de  pe  comandă,  se  va  afi a  următorul  mesaj  de
confirmare.

Comenzile validate sunt  vizibile în timp real în ImmERP. Fiecare linie validată va  conţine  detalii  despre
operatorul care a validat linia respectivă şi data şi ora validării.

1.5 Inventariere

Pentru a efectua un inventar, accesa i meniul <INVENTARIERE> din fereastra principală.

Pentru a  putea  efectua  inventarierea  produselor,  trebuie  ca  în  aplica ia  backoffice  să  ave i  un  inventar
deschis.
În cazul în care nu ave i un inventar deschis, se va afi a mesajul că nu există un inventar deschis.

Dacă există un inventar deschis, atunci se va deschide fereastra de inventariere.
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Scana i codul de bare al produsului inventariat sau apăsa i butonul <INTRODUCERE MANUALA> pentru
a introduce de la tastatură codul de bare al produsului inventariat.
După identificarea produsului pe baza codului de bare se va deschide fereastra în care se vor afi a detalii
despre produs  i unde va trebui introdusă cantitatea fizică numărată.

Pentru validarea inventarierii produsului apăsa i butonul <VALIDARE>. 
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Toate  produsele  inventariate  vor  fi  vizibile  în  aplicaţia  backoffice  de  administrare  a  inventarului.  După
validarea  inventarului  în  aplicaţia  backoffice  de  administrare  se  vor  crea  documentele  de  diferenţe  în
ImmERP.
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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  ITG Warehouse ImmErp trebuie  să  ave i
instalate următoarele:

Adobe Reader
Microsoft .NET Compact Framework 2.0
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.

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.

Pentru rularea aplica iei ITG Warehouse ImmErp apăsa i butonul Start   i  deschide i meniul Programs  i
accesa i aplica ia ITG Warehouse ImmErp. Aplica ia ITG Warehouse ImmErp poate fi  rulată  i  direct  din
meniul Start în cazul Windows Mobile sau direct de pe desktop în cazul Windows CE.
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