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ITG Barcode CTCE

Solu ia permite imprimarea de etichete cu coduri de bare ale
mijloacelor fixe  i al obiectelor de inventar din sistemul integrat CTCE.
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1 Mod de utilizare

Solu ia permite imprimarea de etichete cu coduri de bare ale mijloacelor fixe  i  al obiectelor de inventar
din sistemul integrat CTCE.

După pornirea aplica iei se va deschide o  fereastră  în  care  se  vor  afi a  mijloacele  fixe   i  obiectele  de
inventar. Există posibilitatea de căutare după denumirea mijloacelor fixe  i al obiectelor de inventar.

Pentru  a  alege  produsele/loca iile  folosi i  tasta  Ctrl  sau  Alt  împreună  cu  butonul  stâng  al  mouse-ului.
După  ce  a i  făcut  selec ia,  apăsa i  butonul  <Înainte>  (conform  imaginii  de  mai  sus)   pentru  a  alege
formatul  de  etichetă  pe  care  dori i  să-l  folosi i  la  imprimare.  Există  posibilitatea  de  selec ie  a  tuturor
mijloacelor fixe  i al obiectelor de inventar afi ate în grila de rezultate.

După ce a i apăsat butonul <Înainte> va apărea o fereastră în care trebuie să alege i formatul de etichetă
pe care dori i să-l folosi i la imprimare.
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În fereastra de selec ie a formatului de etichetă ave i posibilitatea de a crea un format  nou  de  etichetă,
modifica sau  terge un format  de  etichetă  existent.  Pentru  a  crea  un  duplicat  al  unei  etichete  alege i
eticheta  i apăsa i butonul <Duplicat>.

După ce a i ales formatul de etichetă apăsa i butonul <Înainte> pentru generarea etichetelor.

După ce a i apăsat butonul <Înainte> va apărea o fereastră în care se vor afi a toate etichetele generate
conform  formatului  de  etichetă  ales   i  a  mijloacelor  fixe   i  al  obiectelor  de  inventar  alese  în  pa ii
anteriori.
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Pentru a imprima etichetele apăsaţi butonul <Tipărire>. 

După  apăsarea  butonului  <Tipărire>  se  va  deschide  fereastra  de  imprimare  în  care  ve i  putea  alege
imprimata pe care dori i să o folosi i pentru imprimare  i alte setări specifice imprimantei.
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Pentru imprimare apăsa i butonul <Listează>.
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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 Barcode CTCE trebuie să ave i
instalate următoarele:

Adobe Reader
Microsoft .NET Framework 3.5

Porni i instalatorul  i urma i pa ii din kitul de instalare.

http://get.adobe.com/reader
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22


www.itgstore.ro Last Update: 15.11.2015


	Mod de utilizare
	Instalare

