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ITG Warehouse Ciel

Gestionare integrată şi management depozit pentru a face mai
facile relaţiile dumneavoastră cu partenerii.
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1 Aplica ie mobilă

Pentru a porni aplica ia, apăsa i iconul Ciel de pe desktop-ul terminalului portabil.

     

După  pornirea  aplica iei  ITG  Warehouse  Ciel  de  pe  terminalul  portabil  se  va  deschide  fereastra  de
autentificare în sistem. 

Pentru  autentificare,  operatorul  trebuie  să  aleagă  punctul  de  lucru   i  depozitul  de  lucru  să  introducă
numele de utilizator şi parola, iar apoi să apese butonul <INTRARE>.
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După autentificare se va deschide fereastra  principală  din  care  se  pot  accesa  op iunile  de  identificare,
intrare, ieşire, transfer şi inventariere.

1.1 Identificare

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

După scanare,  se  vor  afi a  detalii  despre  produsul  scanat   i  de  asemenea  se  va  afi a  stocul  total  al
produsului.
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1.2 Intrări

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

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

     

Alege i  furnizorul  de  la  care  se  recep ionează  marfa  din  lista  de  furnizori  disponibilă  în  sistem.  După
alegerea furnizorului apăsa i butonul <DOC. NOU>.

După  apăsarea  butonului  <DOC.  NOU>  se  deschide  fereastra  ce  afi ează  articolele  recep ionate  de
acest furnizor. Lista cu articolele recep ionate nu con ine nici un articol,  fiind pregătită pentru adăugarea
de articole.
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Pentru  recep ionarea  unui  articol  apăsa i  butonul  <ADAUGA>  ce  va  deschide  fereastra  de  adăugare
articol.

În fereastra de recep ie articol pute i scana codul de bare al articolului,  iar articolul va fi  selectat  automat
din lista de articole sau pute i alege direct articolul din lista de articole disponibilă. 

     

După selec ia sau scanarea articolului, pasul următor este introducerea cantită ii care este recep ionată.

Pentru a confirma recep ia articolului apăsa i butonul <ADAUGA>.

După recep ia articolului el va fi afi at în lista de articole recep ionate (ca în imaginea de mai jos). 
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În acest  moment articolele recep ionate sunt  salvate  doar  virtual  pe  terminalul  portabil.  Pentru  a  valida
documentul   i  pentru  a  salva  articolele  recep ionate  în  baza  de  date  trebuie  să  apăsa i  butonul
<VALIDARE>.

     

După validarea intrării aplica ia se va întoarce la ecranul de selec ie furnizor.

1.3 Ie iri

Pentru a efectua livrările, accesa i meniul <IE IRE> din fereastra principală.
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După alegerea op iunii de ie ire se va deschide fereastra de selec ie client către care se face livrarea.

     

Alege i  clientul  către  care  se  face  livrarea  din  lista  de  clien i  disponibilă  în  sistem.  După  alegerea
furnizorului apăsa i butonul <DOC. NOU>.

După  apăsarea  butonului  <DOC.  NOU>  se  deschide  fereastra  ce  afi ează  articolele  ce  urmează  a  fi
livrate  către  acest  client.  Lista  cu  articolele  ce  urmează  a  fi  livrate  nu  con ine  nici  un  articol,  fiind
pregătită pentru adăugarea de articole.

Pentru livrarea unui articol apăsa i butonul <ADAUGA> ce va deschide fereastra de adăugare articol.
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În fereastra de livrare articol pute i scana codul de bare al articolului,  iar articolul va  fi  selectat  automat
din lista de articole sau pute i alege direct articolul din lista de articole disponibilă. 

     

După selec ia sau scanarea articolului, pasul următor este introducerea cantită ii care este livrată.

Pentru a confirma livrării articolului apăsa i butonul <ADAUGA>.

După recep ia articolului el va fi  afi at  în lista de articole ce urmează a fi  livrate (ca în imaginea de  mai
jos). 

În  acest  moment  articolele  livrate  sunt  salvate  doar  virtual  pe  terminalul  portabil.  Pentru  a  valida
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documentul  i pentru a salva articolele livrate în baza de date trebuie să apăsa i butonul <VALIDARE>.

     

După validarea ie irii aplica ia se va întoarce la ecranul de selec ie client.

1.4 Transferuri

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

După alegerea op iunii  de  transfer  se  va  deschide  fereastra  de  selec ie  a  depozitului  din  care  se  face
transferul. Prestabilit este selectat depozitul selectat la autentificarea în aplica ie.
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După selec ia depozitului din care se face transferul (depozit  sursă) prin selec ia depozitului din lista de
depozite disponibile se va deschide fereastra de transfer articole.

În fereastra de transfer scana i codul de  bare  al  articolului  transferat  sau  alege i  articolul  transferat  din
lista de articole disponibile.

Pasul următor este introducerea cantită ii articolului transferat.

     

După  selec ia  articolului  transferat   i  introducerea  cantită ii  articolului  va  trebui  să  se  apese  butonul
<ADAUGĂ>.
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În  urma  apăsării  butonului  <ADAUGĂ>  se  va  adăuga  articolul  şi  a  cantitatea  aferentă  articolului
transferat.

În continuare se va scana codul de bare al unui alt articol sau se va alege un alt articol şi se va introduce
cantitatea transferată, iar apoi se va adăuga în lista de transfer.  Se vor repeta aceste operaţii  de câte ori
este nevoie, iar la sfârşitul transferului se va apăsa butonul <Validare>  i  se va afi a ecranul de selec ie
depozit destina ie, depozit unde vor fi transferate articolele.

Dacă ca  i depozit destina ie se alege tot depozitul sursă, la validare se va afi a un mesaj de avertizare,
deoarece nu se pot transfera articole dintr-un depozit în acela i depozit.
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În  acest  moment  articolele  transferate  sunt  salvate  doar  virtual  pe  terminalul  portabil.  Pentru  salvarea
transferului în baza de date va trebui să apăsaţi butonul <VALIDARE>.

    

După validarea inventarului operatorul va fi întors la ecranul de selec ie depozit pentru inventariere.

1.5 Inventariere

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

După alegerea op iunii  de inventariere se  va  deschide  fereastra  de  selec ie  a  depozitului  în  care  se  va
efectua inventarul. Prestabilit este selectat depozitul selectat la autentificarea în aplica ie.
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După selec ia depozitului de inventariere prin selec ia depozitului din lista de depozite disponibile  se  va
deschide fereastra de inventariere articole.

În fereastra de inventariere scana i codul de bare al articolului inventariat  sau alege i articolul  inventariat
din lista de articole disponibile.

Pasul următor este introducerea cantită ii rezultate în urma inventarului.
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După selec ia articolului inventariat  i introducerea cantită ii  rezultate în urma inventarului va trebui să se
apese butonul <ADAUGĂ>.

În  urma  apăsării  butonului  <ADAUGĂ>  se  va  adăuga  articolul  şi  a  cantitatea  inventariată  în  lista  de
inventar.

În continuare se va scana codul de bare al unui alt articol sau se va alege un alt articol şi se va introduce
cantitatea numărată, iar apoi se va adăuga în lista de inventar.  Se vor repeta aceste operaţii  de câte ori
este nevoie, iar la sfârşitul inventarului se va apăsa butonul <Validare>.

În acest  moment articolele  inventariate  sunt  salvate  doar  virtual  pe  terminalul  portabil.  Pentru  salvarea
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inventarului în baza de date va trebui să apăsaţi butonul <VALIDARE>.

     

După validarea inventarului operatorul va fi întors la ecranul de selec ie depozit pentru inventariere.

1.6 Setări

La prima pornire a aplica iei,  aplica ia va încerca conectarea la serverul Microsoft  SQL Server  i  va afi a
ecranul de setare date de conectare server.

     

La nume server va trebui introdus adresa serverului Microsoft  SQL Server unde se găseste baza de date
Ciel. Celelalte informa ii trebuie introduse conform setărilor Ciel de conectare la baza de date.
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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  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://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.
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