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1 Introducere

Aplica ia  POS  permite  vânzarea  de  produse  folosind  un  cititor  de  coduri  de  bare  pe  USB,  o  casă  de
marcat  i un monitor POS sau un PC.

Interfa a a fost creată special pentru monitoare POS cu touchscreen  i redimensionarea se face automat
în func ie de rezolu ia ecranului.

La  prima  rulare  a  aplica iei  se  va  cere  adresa  bazei  de  date  sau  a  serverului  de  date.  Consulta i
sec iunea configurare.

Butonul CURĂ ARE ECRAN  terge toate articolele de pe ecran.

Butonul OPERA II CASĂ deschide fereastra de opera ii cu casa de marcat.
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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 Configurare

La  prima  rulare  sau  apăsând  butonul  Configurare  din  fereastra  principală  se  deschide  fereastra  de
configurare, unde pute i stabili parametrii de comunicare cu casa de marcat  i cu cântarul.

În fereastra de configurare se poate stabili  loca ia din care se face vânzarea,  introduce adresa serverului
aplica iei  i stabili o cantitate la care se va afi a un mesaj de avetizare.

Tot prin fereastra Configurare există posibilitatea de a alege tipul casei de marcat  folosite  i  modificarea
parametrilor casei de macart.
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ÎÎn fereastra Configurare există posibilitatea de a stabili  tipul de cântar folosit   i  categoria  principală  de
articole cântăribile
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4 Autentificare operator

Pentru  a  putea  folosi  aplica ia  este  necesar  ca  un  operator  să  fie  autentificat.  Pentru  autentificare
introduce i parola numerică folosind tastatura sau butoanele numerice de pe ecran  i apăsa i butonul OK.

După autentificare, numele operatorului va apărea în fereastra principală.  Operatorul se poate deconecta
apăsând butonul X din fereastra principală.

După  deconectarea  operatorului  se  va  afi a  fereastra  de  autentificare,  iar  un  alt  operator  se  va  putea
autentifica pentru a folosi sistemul.
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5 Mod operare

În fereastra principală se pot  scana codurile de bare asociate produselor  sau  se  poate  introduce  de  la
tastatură sau folosind butoanele numerice codurile de bare asociate produselor. 

În mod prestabilit  cantitatea preluată este  1.  Dacă  dori i  introducerea  unei  cantită i  mai  mare  decât  1,
apăsa i pe câmpul CANTITATE  i introduce i cantitatea dorită.  Pentru confirmare apăsa i tasta ENTER /
butonul ENTER sau apăsa i câmpul COD BARE din fereastra principală.

Pentru încasare, ave i două op iuni: încasare par ială sau încasare totală.

Încasarea par ială poate fi efectuată când încasarea se face folosind mai multe modalită i  de plată:  plată
prin card, numerar sau tichete valorice.

Pentru a încasa par ială apăsa i butonul PLATĂ PAR IALĂ. În fereastra deschisă introduce i suma ce va
fi încasată  i alege i modalitatea de încasare (card,  numerar,  tichete).  În fereastra principală automat se
va calcula restul de încasat,  restul de plătit   i  se vor  completa  sumele  în  dreptul  fiecărei  modalită i  de
plată.

Pentru a continua încasarea par ială apăsa i din nou butonul PLATĂ PAR IALĂ. 

Aten ie: nu pute i efectua mai multe încasări par iale folosind aceea i modalitate de plată.
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Pentru a încasa în totalitate un bon apăsa i butonul TOTAL din fereastra principală.  În fereastra deschisă
se va completa în mod automat suma de încasat  i pute i alege modalitatea de plată (numerar sau card).

După alegerea modalită ii de plată se va afi a un mesaj de confirmare pentru tipărirea bonului pe casa de
marcat.
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6 Opera ii cu casa de marcat

Pentru a deschide fereastra de OPERA II CU CASA DE MARCAT, trebuie să apăsa i butonul OPERA II
CASĂ din fereastra principală.

Pentru a introduce o sumă în casa  de  marcat  (în  spe ă  în  sertarul  de  bani),  introduce i  suma  pe  care
dori i să o introduce i  i apăsa i butonul INTRODUCERE SUMĂ.

Pentru a retrage o sumă din casa de  marcat  (în  spe ă  din  sertarul  de  bani),  introduce i  suma  pe  care
dori i să o retrage i  i apăsa i butonul EXTRAGERE SUMĂ. 

Butonul RAPORT X permite tipărirea raportului X pe casa de marcat.

Butonul RAPORT Z permite tipărirea raportului Z pe casa de marcat.  Este necesară întroducerea parolei
de master pentru a putea executa această op iune.

Butonul ÎNCHIDERE FOR ATĂ BON se recomandă a fi  folosit  doar  atunci  când  casa  de  marcat  este
blocată sau un bon nu a putut fi retipărit cu op iunea de RETIPĂRIRE BON din fereastra principală.

Butonul DESCHIDERE SETAR DE BANI  trimite  comanda  de  deschidere  sertar  de  bani  către  casa  de
marcat. Este necesară întroducerea parolei de master pentru a putea executa această op iune.
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