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1 Aplica ia BackOffice

La pornirea aplica iei BackOffice se va afi a fereastra principală ce con ine mai multe butoane de unde se
pot accesa op iunile aplica iei.

Pentru definirea operatorilor (culegători, operatori cântar, manageri) trebuie să apăsa i butonul 
OPERATORI din fereastra principală.

Pentru adăugarea sau modificarea datelor trebuie să introduce i numele  i prenumele operatorului să
alege i tipul de operator  i op ional să introduce i o parolă de acces în aplica ia POS de cântărire. Doar
conturile operator cântar  i manager au acces în aplica ia POS de cântărire.



Aplica ia BackOffice 5

© 2007-2017 IT Genetics

Pentru definirea categoriilor de articole trebuie să apăsa i butonul CATEGORII din fereastra principală.

La categoriile de articole pute i introduce denumirea categoriei  i unele detalii suplimentare.
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Pentru definirea articolelor trebuie să apăsa i butonul ARTICOLE din fereastra principală.

La adăugarea sau modificarea unui articol trebuie să defini i categoria din care face parte, denumirea
articolului  i op ional se pot introduce detalii suplimentare sau se poate asocia o imagine a articolului.
Denumirea articolului  i imaginea vor fi afi ate pe butoanele din aplica ia POS de cântărire.
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Pentru a vizualiza istoricul cântăririlor trebuie să apăsa i butonul ISTORIC CÂNTĂRIRI din fereastra
principală.

In fereastra de istoric cântăriri ave i posibilitatea de a filtra istoricul în func ie de un interval de timp ales.
Istoricul va afi a data  i ora cântăririi, denumirea articolului  i a categoriei din care face parte, codul de
bare al ambalajului, greutatea, culegătorul, operatorul care a efectuat cântărirea, iar dacă s-au introdus
men iuni  i s-a acordat un raiting unui cod de ambalaj ele vor fi afi ate în istoricul cântăririlor.
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Pentru a accesa raportul de activitate apăsa i butonul RAPORT ACTIVATATE din fereastra principală.

În fereastra ce se va deschide ave i posibilitatea de filtrare în func ie de un interval de timp, culegători  i
op ional se poate calcula costul culegătorilor. Mai exact se introduce suma de plată pe 1 kg ce trebuie
dată culegătorului, iar aplica ia va calcula automat totalul de plată pentru fiecare culegător în parte.
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Raportul de activitatea va fi generat  i afi at pe ecran. Ave i posibitatea de a exporta raportul de
activatate în PDF, Excel sau de a tipări raportul de activitate.
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2 Aplica ia POS

După  pornirea  aplica ie  POS  prima  dată  se  va  face  verificarea  conexiunii  cu  serverul  de  date.  Dacă
conexiunea nu poate fi  efectuată sau este prima dată când porni i  aplica ia se va deschide fereastra de
setare adresă de IP sau nume server. 

Serverul de date comunică pe portul 7786. Verifica i dacă există permisiuni de conectare pe acest  port  în
router, firewall, etc. Kitul de instalare pune automat execep ie pe acest port în firewall-ul din Windows.

Introduce i adresa de IP sau numele serverului  i apăsa i OK pentru ca aplica ia să încerce conectarea la
serverului de date. 

Prima  dată  dupa  autentificare  este  necesară  o  sincronizare  cu  serverul  pentru  preluarea  informa iilor
despre categoriile de articole, articole  i operatori. De asemenea există  i  posibilitatea de trimitere către
aplica ia backoffice al istoricului de cântăriri.

Odată sincronizarea efectuată,  aplica ia POS poate lucra în regim offline,  nefiind necesară o  conexiune
deschisă cu serverul de date. Sincronizarea se poate efectua atunci când mai este nevoie.



ITG Scale12

© 2007-2017 IT Genetics

Se  va  afi a  fereastra  de  autentificare  a  operatorului  care  efectuează  cântărirea.  Operatorii  (culegători,
operatori cântar, manageri) pot fi defini i în aplica ia BackOffice.

După introducerea parolei definite pentru fiecare operator se apasă AUTENTIFICARE pentru a deschide
fereastra principală a aplica iei POS.

Fereastra principală va afi a  categoriile  de  articole   i  articolele  din  fiecare  categorie.  Alege i  categoria
pentru care dori i  afi area articolelor din lista derulantă din partea de sus a ferestrei.  Se  vor  afi a  toate
articolele din categoria selectată.  Dacă numărul de articole este mai mare,  atunci  aplica ia  automat  va
efectua paginarea articolelor.
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Apăsa i  butonul  cu  articolul  pentru  care  dori i  să  efectua i  cântărirea.  Se  va  deschide  fereastra  de
cântărire în care se va prelua automat gramajul de la cântar. 

Aten ie: cântarul trebuie conectat pe portul serial RS232 COM1.

Scana i  codul  de  bare  de  pe  ambalaj  folosind  cititorul  de  coduri  de  bare  pe  interfa ă  USB.  Pentru  ca
aplica ia să poată prelua codul de bare trebuie să fie activă căsu a Ambalaj. 
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Pasul următor este de a alege culegătorul  i op ional să introduce i men iuni legate de cântărire. 

Pentru validarea  i  salvarea datelor trebuie să apăsa i bitonul VALIDARE. În acest  moment toate datele
vor  fi  salvate  în  serverul  central  de  date  împreună  cu  informa ii  legate  de  operatorul  care  a  efectuat
cântărirea, gramajul,  culegătorul,  men iuni,  precum  i data  i  ora cântăririi.  Toate aceste informa ii  vor fi
vizibile în aplica ia BackOffice.
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