
Warehouse WinMentor

Solutie de gestionare mobila a activitatilor din depozitele
si magaziile gestionate cu WinMentor.
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1 Introducere

Prin intermediul aplica iei mobile de management depozit se poate gestiona depozitele  i  magaziile unei
companii într-un mod foarte u or  i intuitiv.

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
WinMENTOR Clasic sau WinMENTOR Enterprise

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.winmentor.ro/
http://www.winmentor.ro/
http://www.winmentor.ro/
http://www.winmentor.ro/
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3 Liste

3.1 Articole

Această fereastră afi ează lista de produse.

Folosind butonul <Actualizare> pute i importa nomenclatorul de articole din WinMENTOR.

În WinMENTOR trebuie ca în nomenclatorul de articole la editare articol să stabili i  câteva setări minime
pentru ca sistemul mobil de warehouse să poată func iona în colaborare cu WinMENTOR.

Informa ii necesare ce trebuie completate:
- denumirea articolului
- unitatea de măsură
- la tip inseriere trebuie să fie selectată op iunea serie pe lot
- tipul contabil trebuie completat neapărat pentru a se putea transmite în WinMENTOR intrările,  ie irile  i
transferurile rezultate din aplica ia mobilă de warehouse.
- câmpul CodExtern trebuie de asemnea completat  i reprezintă codul de articol, respectiv codul de bare
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În cazul codurilor de bare GS1-128 pentru pale i Cod extern  reprezintă  ultimele  cifre  din  codul  de  bare
după codul AI (93).

De ex. dacă avem codul de palet (3300)000801(93)4129922, atunci codul de articol, respectiv Cod extern
este 4129922.

3.2 Parteneri

Această op iune afi ează partenerii (clien ii  i furnizorii companiei). 



Warehouse WinMentor10

© 2019 IT Genetics

Importul partenerilor din WinMENTOR se face folosind butonul Op iuni  i  din meniul deschis  Actualizare
parteneri din WinMENTOR.

Partenerii vor fi importa i din WinMentor.
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3.3 Gestiuni

Această op iune afi ează gestiunile  i loca iile companiei.

Importul gestiunilor din WinMENTOR se face folosind butonul Op iuni  i  din meniul deschis  Actualizare
gestiuni  i loca ii din WinMENTOR.
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Gestiunile vor fi importate din WinMentor.
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4 Serii documente

Seriile   i  numerele  de  documente  permit  stabilirea  seriei  documentelor  de  intrare,  ie iri,  transferuri   i
inventariere.



Intrări 

V
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5 Intrări

Lista intrărilor efectuate cu terminalele portabile.  Există posibilitatea de export  în Excel pentru import  în
alte aplica ii sau pentru prelucrarea datelor în Excel. 

În  mod  automat  toate  documentele  vor  fi  trimise  în  WinMentor  pentru  importate  automată   i  vor  fi
marcate pe coloana "Status sincronizare" cu textul SINCRONIZAT în cazul în care ele au fost  importate
cu  succes  în  WinMentor.  Dacă  pe  coloana  "Status  document"  apare  textul  FINALIZAT,  înseamnă  că
documentul a fost închis din terminalul portabil  i este pregătit pentru sincronizarea cu WinMentor.
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6 Ie iri

Lista ie irilor efectuate cu terminalele portabile.  Există posibilitatea de export  în Excel pentru  import  în
alte aplica ii sau pentru prelucrarea datelor în Excel.

În  mod  automat  toate  documentele  vor  fi  trimise  în  WinMentor  pentru  importate  automată   i  vor  fi
marcate pe coloana "Status sincronizare" cu textul SINCRONIZAT în cazul în care ele au fost  importate
cu  succes  în  WinMentor.  Dacă  pe  coloana  "Status  document"  apare  textul  FINALIZAT,  înseamnă  că
documentul a fost închis din terminalul portabil  i este pregătit pentru sincronizarea cu WinMentor.
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7 Transferuri

Lista transferurilor între gestiuni efectuate cu terminalele portabile. Există posibilitatea de export  în Excel
pentru import în alte aplica ii sau pentru prelucrarea datelor în Excel.

În  mod  automat  toate  documentele  vor  fi  trimise  în  WinMentor  pentru  importate  automată   i  vor  fi
marcate pe coloana "Status sincronizare" cu textul SINCRONIZAT în cazul în care ele au fost  importate
cu  succes  în  WinMentor.  Dacă  pe  coloana  "Status  document"  apare  textul  FINALIZAT,  înseamnă  că
documentul a fost închis din terminalul portabil  i este pregătit pentru sincronizarea cu WinMentor.



Inventariere 
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8 Inventariere

Lista articolelor inventariate cu terminalele portabile. Există posibilitatea de export în Excel pentru import
în alte aplica ii sau pentru prelucrarea datelor în Excel.

În  mod  automat  toate  documentele  de  inventariere  vor  fi  exportate  în  fişiere  TEXT  pentru  a  putea  fi
importate prin interfaţa BCS în WinMentor şi vor fi  marcate  pe  coloana  "Status  sincronizare"  cu  textul
SINCRONIZAT în  cazul  în  care  fişierele  TEXT au  fost  generate.  Dacă  pe  coloana  "Status  document"
apare textul  FINALIZAT,  înseamnă  că  documentul  a  fost  închis  din  terminalul  portabil   i  este  pregătit
pentru generarea fişierelor TEXT care conţin inventarul conform documentului.

Pentru  fiecare  document  de  inventariere  există  posibilitatea  de  a  exporta  inventarul  într-un  fişier  TEXT
compatibil cu formatul de fişier de inventariere compatibil cu WinMentor.
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9 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 un nume de utilizator  i parolă ce au fost stabilite în aplica ia BackOffice,
sec iunea Utilizatori.

Pentru a porni aplica ia pe terminalul portabil  face i dublu tap pe iconul Warehouse WinMentor,  opera ie
ce va porni aplica ia  i va deschide ecranul de autentificare în aplica ie.

     

După  autentificare se vor afi a toate loca iile definite în sistem, de unde va trebui  să  alege i  loca ia  de
lucru, iar apoi va fi afi at meniul prinicipal.
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Toate opera iile efectuate vor fi înregistrate pe contul operatorului autentificat în aplica ie.

9.1 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, iar folosind butonul Stoc pe gestiuni se va afi a stocul curent pe fiecare loca ie.

     

Apăsând butonul MODIFICA se va permite modificarea informa iilor despre articole.
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9.2 Recep ie

Pentru recep ionarea articolelor va trebui prima data să fie introduse datele documentului care înso e te
marfa ce va fi recep ionată  i să fie ales furnizorul.

După  ce  datele  documentului  au  fost  completate   i  furnizorul  ales  se  va  putea  începe  recep ionarea
articolelor prin scanarea codurilor de bare asociate articolelor ce se recep ionează.
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Pentru a introduce cantitatea manual se va apăsa butonul ADAUGA, apoi se va scana codul de bare al
articolului pentru identificare, se va introduce cantitatea, iar optional se poate introduce lotul si pretul.

  

După  scanarea  articolelor,  pentru  a  valida  toată  recep ia   i  a  genera  documentul  de  intrare  în
WinMENTOR apăsa i butonul VALIDARE.

În urma validării documentului de recep ie se va afi a un mesaj de confirmare.

Documentul de recep ie validat va apărea în Intrări: Facturi fiscale din WinMENTOR.
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În factura de intrare din WinMENTOR se vor afi a articolele  i cantitatea recep ionată.  Pre urile de intrare
vor trebui introduse în WinMENTOR prin editarea facturii de intrare.

9.3 Livrare

Pentru livrarea articolelor va trebui prima dată să fie ales clientul.
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După  ce  clientul  a  fost  ales  se  va  putea  începe  livrarea  articolelor  prin  scanarea  codurilor  de  bare
asociate articolelor ce se livrează.

  

Pentru a introduce cantitatea manual se va apăsa butonul ADAUGA, apoi se va scana codul de bare al
articolului pentru identificare, se va introduce cantitatea, iar optional se poate introduce lotul si pretul.
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După scanarea articolelor, pentru a valida toată livrarea  i a genera documentul de ie ire în WinMENTOR
apăsa i butonul VALIDARE.

În urma validării documentului de livrare se va afi a un mesaj de confirmare.

Documentul de livrare validat va apărea în Ie iri: Facturi fiscale din WinMENTOR.

În factura de ie ire din WinMENTOR se vor afi a articolele,  cantitatea livrată,  pre ul de vânzare stabilit  în
nomenclatorul de articole  i valoarea totală a ie irilor pe articol.

Tot ce va trebui să mai face i este să tipări i factura fiscală aferentă documentului de ie ire.
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9.4 Transfer între gestiuni

Pentru transferul între gestiuni va trebui să se aleagă gestiunea sursă.

 

După  ce  gestiunea  sursă  a  fost  aleasă  se  va  putea  începe  scanarea  articolelor  ce  urmează  a  fi
transferate.
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Pentru a introduce cantitatea manual se va apăsa butonul ADAUGA, apoi se va scana codul de bare al
articolului pentru identificare, se va introduce cantitatea, iar optional se poate introduce lotul.

  

După  scanarea  articolelor,  pentru  a  valida  tot  transferul   i  a  genera  documentul  de  transfer  în
WinMENTOR apăsa i butonul VALIDARE.

Pentru a valida transferul va trebui în fereastra ce se va deschide să se aleagă gestiunea destina ie unde
vor fi transferate articolele.
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În urma validării documentului de transfer se va afi a un mesaj de confirmare.

Documentul de transfer validat va apărea în Transfer între gestiuni din WinMENTOR.

În documentul de transfer între gestiuni din WinMENTOR se  vor  afi a  articolele,  cantitatea  transferată,
gestiunea sursă  i gestiunea destina ie.
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9.5 Inventariere

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

 

După selec ia gestiunii  unde se face inventarul se vor scana codurile de bare asociate articolelor.  Dacă
se face scanare continuă atunci automat cantitatea preluată  va  fi  1,  iar  la  fiecare  scanare  al  aceluia i
articol cantitatea numărată va fi incrementată cu 1.
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Pentru a introduce cantitatea manual se va apăsa butonul ADAUGA, apoi se va scana codul de bare al
articolului pentru identificare, se va introduce cantitatea, iar optional se poate introduce lotul.

Pentru a valida inventarierea paletului sau articolului apăsa i butonul VALIDARE.

În urma validării documentului de inventariere se va afi a un mesaj de confirmare.

9.5.1 Setare interfa ă BCS din WinMENTOR

Pentru  a  putea  importa  fi ierele  TEXT rezultate  în  urma  inventarierii  cu  terminale  portabile  trebuie  să
seta i interfa a BCS în WinMENTOR.
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Pentru a accesa interfa a BCS alege i MENTOR -> Diverse -> Constante generale MENTOR.

În fereastra Constante generale MENTOR alege i 16. Interfa a BCS.

În interfa a BCS efectua i urmatoarele setări la punctele 0.01, 0.03  i 0.09.
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Activa i interfa a BCS prin modificarea valorii la punctul 0.01 din NU în DA.

Stabili i codul prin care se identifică articolele inventariate.  Alege i CodExtern,  dacă alege i altceva decât
CodExtern fi ierul TEXT care se va importa prin interfa a BCS nu va fi validat.
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Alege i directorul în care se află fi ierele TEXT ce con in inventare. Directorul ales  trebuie să fie directorul
Documents_Inventory din directorul în care a fost instalat  webservice-ul de comunica ie între terminale  i
WinMENTOR.

9.5.2 Mod de import a inventarului faptic prin interfa a BCS din WinMENTOR

Pentru  a  putea  importa  un  fi ier  TEXT  de  inventar  prin  interfa a  BCS,  deschide i  un  inventar  nou  în
WinMENTOR.
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După deschiderea inventarului alege i 2. Document cumulat  i  apăsa i click  dreapta.  Se va afi a mesajul
de  acces  la  interfa a  BCS.  Alege i  Import  de  la  BCS.  În  submeniul  ce  se  va  afi a  se  vor  afi a  toate
fi ierele TEXT ce con in inventare ce pot fi importate ca stoc faptic prin interfa a BCS din WinMENTOR.

După  importul  fi ierului  TEXT  ce  con ine  inventarul  faptic  se  completa  automat  coloana  Faptic  din
documentul de inventar din WinMENTOR cu valorile din fi ierul TEXT importat prin interfa a BCS.
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Salva i documentul de inventar pentru a putea genera rapoartele de diferen e la inventar din WinMENTOR.
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