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1 Introducere

Prin intermediul aplica iei TourWatch ave i posibilitatea de e efectua validarea obiectivelor din sec iuni. 

Pentru a accesa o op iune apăsa i butonul corespunzător din fereastra principală.

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

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/
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3 Obiective

Această fereastră afi ează nomenclatorul de obiective.
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4 Sec iuni

Această fereastră afi ează lista de sec iuni.
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5 Agen i

Această fereastră afi ează lista agen ilor.



Sincronizare cititor mobil 

VI



ITG TourWatch14

© 2017 IT Genetics

6 Sincronizare cititor mobil

Pentru  a  sincroniza  cititorul  mobil   i  a  descărca  lista  cu  obiectele  scanate  în  sec iune,  prima  data
conecta i cititorul mobil la PC prin cablul USB.

La fiecare conectare PC-ul va  recunoa te  cititorul  mobil   i-l  va  trata  ca  o  unitate  mobilă  de  stocare  a
datelor (se va crea un drive nou ce va putea fi accesat).

Pasul următor este să alege i loca ia în care dori i  să descărca i inventarul  i  să  apăsa i  butonul  Import
pentru a începe sincronizarea. La prima sincronizare se va deschide o ferastra de dialog de tip Open File
în care va trebui să se aleagă fi ierul .txt din cititorul mobil. 

Directorul  în  care  se  găse te  fi ierul  .txt  se  găse te  în  directorul  Scanned  Barcodes  din  directorul
rădăcină al cititorului mobil. În directorul Scanned Barcodes din directorul rădăcină al cititorului mobil se
va găsi un fi ier .txt cu numele BARCODES.TXT, acesta va trebui selectat în fereastra Open File.
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La următoare sincronizări nu va mai fi  nevoie să se aleagă fi ierul .txt  pentru  sincronizare.  Calea  către
acest fi ier va fi salvată  i se va folosi automat la următoarele sincronizări.

După încheierea sincronizării se va afi a un mesaj de confirmare.

Recomandăm ca după fiecare sincronizare să exporta i rezultatul inventarului într-un fi ier Excel.
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7 Istoric

În istoricul de scanări al obiectivelor, în func ie de tipul de agent autentificat, se poate afi a tot istoricul
scanărilor de obiective. Istoricul poate fi exportat în Excel sau CSV sau poate fi tipărit.
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