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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.



ITG Warehouse OMC2

© 2018 IT Genetics

Cuprins

Capitolul I Introducere 4

Capitolul II Instalare 6

Capitolul III Autentificare 8

Capitolul IV Identificare 11

Capitolul V Recep ie 13

Capitolul VI Alocare 16

Capitolul VII Livrare 18

Capitolul VIII Transfer 21

Capitolul IX Inventar 24



Introducere 

I



ITG Warehouse OMC4

© 2018 IT Genetics

1 Introducere

Aplica ia Warehouse OMC se rulează din meniul principal al terminalului. 

La prima rulare a aplica iei vor trebui să se introducă datele de conectare la webservice-ul OMC.
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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. 

Prima data va trebui să  setati  datele  de  conectare  la  webservice-ul  OMC,  specificând  adresa  de  IP  a
webservice-ului, portul de comunicare  i numele bazei de date.
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3 Autentificare

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

     

După autentificare se va afi a meniul principal din care se vor efectua toate opera iile.
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Toate opera iile efectuate vor fi înregistrate pe contul operatorului autentificat în aplica ie.
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4 Identificare

Pentru  a  afla  mai  multe  detalii  despre  un  produs  se  va  folosi  op iunea  de  identificare  accesibilă  din
fereastra principală. După scanare  i identificarea produsului se vor afi a detalii despre produs pe ecranul
terminalului portabil  i loca ia din magazie.
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5 Recep ie

Pentru recep ionarea articolelor va trebui prima data ca documentul să fie introdus în OMC  i neoperat  în
stoc.

     

Se  va  afi a  lista  co  documentele  de  recep ie  neoperate  în  stoc.  Pentru  afi area  con inutului  unui
document se apasă pe documentul dorit, iar con inutul documentului se va afi a pe ecranul terminalului,
con inând denumirea articolelor, pozi iile din magazie  i cantitatea scanată.
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După ce toate pozi iile au fost scanate va trebui ca documentul să fie operat  în stoc  în OMC. După ce a
fost operat în stoc în OMC documentul nu se va mai afi a în lista de documente pe terminalele portabile.
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6 Alocare

Pentru ca un articol să fie alocat  într-o loca ie va trebui ca din meniul principal să se aleagă ALOCARE
din meniul principal. 

În fereastra deschisă se va scana codul de bare asociat articolului, apoi codul de bare al loca ie  i  se va
alege magazia.  Pentru confirmare se va apăsa VALIDARE, iar noua loca ie va fi  înregistrată în OMC ca
asociată articolului scanat  i identificat.

   



Livrare 

VII



ITG Warehouse OMC18

© 2018 IT Genetics

7 Livrare

Pentru validare comenzilor de ie ire, va trebui să se aleagă op iunea LIVRARE din meniul principal. Se va
afi a o listă cu documentele de ie ire, comenzi  i bonuri de consum.

La afi area fiecărei comenzi de ie ire sau bon de consum se va afi a numele partenerului sau magazia
din  care  se  face  consumul,  denumirea   i  codul  de  bare  al  articolului,  cantitatea  de  pe  document   i
cantitatea scanată.

     

La  scanare  se  va  afi a  o  fereastră  care  va  con ine  codul  de  bare,  denumirea  articolului   i  cantitatea
rămasă de  validat.  Se  va  introduce  apoi  cantitatea  care  se  validează   i  se  apasă  butonul  VALIDARE
CANTITATE: După ce toate pozi iile sunt  validate comanda sau bonul  de  consum  va  putea  fi  operat  în
stoc în OMC, iar apoi acest document nu se va mai afi a pe terminalele portabile.
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8 Transfer

Pentru transferul între loca ii,  magazii vor trebui generate în OMC bonuri de transfer care apoi vor trebui
validate folosind terminalele portabile. Pentru a accesa op iunea de validare transfer, trebuie să se aleagă
op iunea TRANSFER din meniul principal.

     

În lista de documente de transfer se vor afi a toate bonurile de transfer  neoperate  în  stoc  în  OMC.  Pe
fiecare  pozitie  din  documentul  de  transfer  se  va  specifica  codul  de  bare  si  denumirea  articolului,
cantitatea ce trebuie transferată  i cantitatea scanată.
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După validarea tuturor pozi iilor, documentul de transfer va trebui operat în stoc.
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9 Inventar

Pentru inventariere, va trebui aleasă op iunea INVENTAR din meniul principal.

Se vor afi a toate inventarele deschise în OMC, specificând magaziile în care au fost  generate,  data de
generare  i numărul documentului de inventariere.

     

După  alegerea  documentului  de  inventariere,  se  va  afi a  con inutul  inventarului.  Fiecare  pozi ie  din
inventar va con ine denumirea  i codul de bare al articolului  i cantitatea scanată.
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După validarea tututor pozi iilor de pe documentul de inventariere,  inventarul va trebui reglat   i  operat  în
stoc în OMC. După operarea în OMC inventarul va fi închis  i nu va mai fi vizibil în terminalele portabile. 
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