
© 2016 IT Genetics

ITG Warehouse OMC

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 Introducere

Prin  intermediul  aplica iei  mobile  de  management  inventar  pute i  efectua   i  afi a  inventarele.  De
asemenea pute i vizualiza istoricul recep iilor  i al livrărilor  i diferen ele de cantitate la livrare  i recep ie.

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
§ OMC

Pentru instalarea aplica iei în terminalul portabil, conecta i terminalul portabil la PC-ul unde este instalată
aplica ie BackOffice. Porni i procedura de instalare aplica ie în terminalul portabil din aplica ia BackOffice.
Asigura i-vă  înainte  de  a  începe  că  aplica ia  din  terminalul  portabil  este  închisă  (dacă  efectua i  o
reinstalare sau instala i o versiune nouă).

Astepta i până la apari ia mesajul de confirmare a instalării aplica iei în terminalul portabil. 

Pe durata instalării nu deconecta i terminalul portabil de la PC.

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/
http://www.omc.ro
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3 Autentificare

Pentru autentificare în aplica ie, operatorul trebuie să introducă numele de utilizator  i parola.

     

După autentificare se va afi a fereastra de selec ie a loca iei în care se vor efectua opera iile.

Toate opera iile efectuate vor fi înregistrate pe contul operatorului autentificat în aplica ie.
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4 Istoric recep ii

Istoricul recep iilor permite vizualizarea recep iilor efectuate într-o perioadă de timp,  afi ând furnizorul de
la care s-a recep ionat  marfa,  numărul de document înregistrat  în OMC, denumirea  i  codul  produsului,
cantitatea specificată pe documentul de recep ie  i cantitatea validată prin scanare, diferen a de cantitate
rezultată  după  validarea  documentului  de  recep ie  prin  scanare,  precum   i  data   i  ora  de  început  al
validării recep iei  i data  i ora încheierii validării recep iei.
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5 Istoric livrări

Istoricul livrărilor permite vizualizarea livrărilor efectuate într-o perioadă de timp, afi ând clientul către care
s-a efectuat livrarea, numărul de document înregistrat în OMC, denumirea  i  codul produsului,  cantitatea
specificată pe documentul de livrare  i  cantitatea  validată  prin  scanare,  diferen a  de  cantitate  rezultată
după validarea documentului de livrare prin scanare, precum  i data  i  ora de început  al validării  livrării   i
data  i  ora încheierii  validării  livrării.  În plus  este  afi ată  metoda  de  livrare   i  codul  unic  al  metodei  de
livrare.
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6 Metode de livrare

Metodele de livrare reprezintă tipurile de metode de livrare.  Pentru  fiecare  metodă  de  livrare  pe  care  le
folosi i se recomandă tipărirea unui cod de bare unic ce va reprezenta metoda de livrare,  iar la încheierea
validării livrării folosind terminalul portabil se va alege metoda de livrare  i  va trebui să se scaneze codul
unic al metodei de livrare.
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7 Inventariere

Pentru a efectua un inventar prima dată este necesar deschiderea unui inventar în aplica ia BackOffice.

Se alege magazia în care se va efectua inventarul  i se deschide un inventar nou.

La deschiderea  unui  inventar  se  va  prelua  nomenclatorul  de  articole  din  OMC  i  stocul  pentru  fiecare
articol din magazia în care se deschide inventarul.
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Articolele  inventariate  vor  fi  vizibile  în  aplica ia  BackOffice,  unde  la  finalul  inventarului,  inventarul  pe
această loca ie va trebui închis.

Articolele inventariate pot fi exportate în Excel pentru prelucrare suplimentară.
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8 Aplica ie terminal

La pornirea aplica iei de pe terminalul portabil  se va deschide o fereastră de autentificare în care pentru
autentificare va trebui să folosi i acelea i date de conectare folosite în aplica ia OMC.

    

După  autentificare va fi afi at meniul principal.
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Toate opera iile efectuate vor fi înregistrate pe contul operatorului autentificat în aplica ie.

8.1 Recep ie

Pentru recep ionarea articolelor va trebui prima data să fie introdus sau scanat  documentul de recep ie.
Toate articolele de pe documentul de recep ie vor fi  afi ate,  iar prin  scanare  se  vor  valida  cantită ile.  În
cazul  în  care  fizic  cantitatea  diferă,  atunci  documentul  de  recep ie  trebuie  modificat  în  OMC   i  apoi
trebuie repetată procedura de validare a recep iei prin scanarea codurilor de bare.
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Pute i opta pentru validare manuală în cazul în care codul de bare nu poate fi  citit  sau există o cantitate
prea mare pentru un articol  i  scanarea individuală a fiecărui articol confirm cantită ii  ar dura foarte mult
timp.  Pentru  a  valida  manual  un  articol  trebuie  să  alege i  articolul  din  lista  de  articole   i  să  apăsa i
butonul VALIDARE MANUALA, iar în noua fereastră deschisă să introduce i cantitatea validată manual.

8.2 Livrare

Pentru livrarea articolelor va  trebui  prima  data  să  fie  introdus  sau  scanat  documentul  de  livrare.  Toate
articolele de pe documentul de livrare vor fi  afi ate,  iar prin scanare se vor valida  cantită ile.  În  cazul  în
care fizic cantitatea diferă, atunci documentul de livrare trebuie modificat în OMC  i apoi trebuie repetată
procedura de validare a livrării prin scanarea codurilor de bare.
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Pute i opta pentru validare manuală în cazul în care codul de bare nu poate fi  citit  sau există o cantitate
prea mare pentru un articol  i  scanarea individuală a fiecărui articol confirm cantită ii  ar dura foarte mult
timp.  Pentru  a  valida  manual  un  articol  trebuie  să  alege i  articolul  din  lista  de  articole   i  să  apăsa i
butonul VALIDARE MANUALA, iar în noua fereastră deschisă să introduce i cantitatea validată manual.

8.3 Inventariere

Pentru inventariere, va trebui aleasă loca ia în care se face inventarul.

     

După selec ia loca iei unde se face inventarul se vor scana codurile de bare asociate articolelor  i  se va
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introduce cantitatea numărată.

Articolele inventariate vor fi vizibile în aplica ia BackOffice.
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