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Foreword

Przedmowa

Uniwersalna platforma wspomagająca inwentaryzację
BarCode to wielomodułowy system wspierający
wykonywanie inwentaryzacji na dużych i średnich
powierzchniach sklepowych lub magazynowych. System
składa się z modułu serwera stanowiącego repozytorium
danych wszystkich inwentaryzacji, aplikacji supervisora
zarządzającego procesem inwentaryzacji i modułu
rewidenta pracującego na czytnikach kodów kreskowych.
Oprogramowanie to jest w pełni sieciowe i
wielostanowiskowe co w sposób zdecydowany przyspiesza
proces przygotowania, wykonania i rozliczenia
inwentaryzacji.
Dodatkowo dzięki bardzo elastycznemu mechanizmowi
importu i eksportu danych umożliwia współpracę z wieloma
zewnętrznymi systemami.

Życzymy przyjemnej pracy.
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1

Wstęp

1.1

Ogólny opis produktu
System BarCode jest sieciowym oprogramowaniem pozwalającym na zarządzanie procesem
inwentaryzacji.
System usprawnia proces inwentaryzacji, a na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji pozwala na
wykonanie różnego typu statystyk oraz raportów.

1.2

Architektura
System składa się z modułów:
Moduł Inwentaryzacji - główna aplikacja służąca do przeprowadzania inwentaryzacji oraz tworzenia
raportów,
Moduł Statystyk - aplikacja służąca do generowania zestawień z wielu inwentaryzacji,
Moduł Repozytorium - usługa pośrednicząca w komunikacji pomiędzy Modułem Inwentaryzacji a
centralną bazą danych (przechowuje i udostępnia dane wszystkich inwentaryzacji),
Moduł Skanera - aplikacja instalowana na terminalach i służąca do rejestracji produktów.
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Bezpieczeństwo
Transmisja pomiędzy modułami jest szyfrowana z wykorzystaniem metod VMPC oraz RSA.
Praca w Module Inwentaryzacji wymaga podania nazwy użytkownika oraz hasła, dostęp do określonych
funkcji modułu zależy od uprawnień użytkownika. Praca w Module Skanera wymaga wprowadzenia
numeru rewidenta z klawiatury lub czytnika kodów kreskowych poprzez odczyt plakietki pracownika.

1.4

Zabezpieczenia sprzętowe
Program jest zabezpieczony przed próbą nielegalnego kopiowania i użytkowania za pomocą klucza
sprzętowego HASP marki Alladin. Są to klucze przygotowywane specjalnie dla producenta programu i
nie mogą być zastąpione innymi. Klucz jest wymagany do prawidłowej pracy Modułu Inwentaryzacji
oraz Modułu Repozytorium i musi być podłączony przy ich uruchomieniu oraz podczas pracy.
Dokładny opis konfiguracji, aktualizacji i wykorzystania klucza zawarto w rozdziale Klucz HASP 59 .
Bez kluczy program działa w trybie demo, nie udostępniając wszystkich opcji programu.

1.5

Wymagania
Moduły zostały przygotowane na platformę Microsoft .NET Framework zapewniającą kompatybilność z
systemami rodziny Microsoft Windows, w tym XP, Vista, 7 oraz Server 2003 lub 2008.
Moduły wymagają instalacji platformy w wersji 3.5. System wykorzystuje platformę bazodanową firmy
Microsoft w wersjach SQL Server 2000, SQL Server 2005 oraz SQL Server 2008.
Moduł Skanera przystosowany jest od pracy z urządzeniami motorola MC1000 posiadającymi
zainstalowany systemem Microsoft Windows CE 5 oraz .NET Framework 2.0.
Komunikuje się z Modułem Inwentaryzacji po podłączeniu do komputera poprzez moduł ActiveSync
(system Windows XP) lub Windows Mobile Device Center (system Windows Vista / 7).
Moduł Inwentaryzacji współpracuje z drukarkami termicznymi wspierającymi język ZPL II, oraz
komunikującymi się z komputerem poprzez port COM. W przypadku drukarek firmy Zebra kompatybilne
są drukarki z firmware w wersji od X.10 do X.13
Moduł Inwentaryzacji oraz Moduł Repozytorium wymagają podłączonego aktywnego klucza licencji
HASP (szczegóły Zabezpieczenia sprzętowe 9 )
Przyjmuje się, że dla Modułu Inwentaryzacji minimalne wymagania to komputer z:
Procesorem Celeron 2 GHz,
Pamięcią 1 GB RAM,
Dyskiem 80 GB,
Windows XP / Vista / 7 i MSDE lub Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / 2008,
ActiveSync (WMDC) do komunikacji urządzeniem mobilnym z uruchomionym Modułem Skanera,
Platforma .NET Framework 3.5,
Łącze internetowe do komunikacji z Modułem Repozytorium,
Port USB do podłączenia klucza licencji HASP,
Opcjonalnie port szeregowy RS232 do podłączenia drukarki termicznej.
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Pojęcia
Inwentaryzacja – spisywanie przez rewidentów produktów przy pomocy terminali z przydzielonych pól
spisowych.
Użytkownik – osoba posiadająca nazwę i hasło obsługująca jakiś element aplikacji.
Administrator – użytkownik odpowiedzialny za zarządzanie i konfiguracje aplikacji.
Kierownik – użytkownik zarządzający pracą rewidentów.
Rewident – osoba obsługująca terminal i wykonująca inwentaryzacje.
Pola spisowe – obszary wykonywania inwentaryzacji zawierające towary objęte inwentaryzacją.
Grupy pól spisowych – pogrupowane obszary inwentaryzacji.
Kod wagowy - kodu kreskowy, z którego jest odczytywana waga towaru
Terminal – czytnik kodów kreskowych oparty o Windows CE.
Aplikacja – moduły programu BarCode.
Moduł – logicznie spójny, autonomiczny fragment aplikacji.
Tryb pracy modułu inwentaryzacji - moduł inwentaryzacji może pracować w dwóch trybach: główny
lub dodatkowy. Moduł główny komunikuje się z repozytorium i zarządza lokalną bazą danych. W trakcie
inwentaryzacji bezwzględnie wymagane jest posiadanie dokładnie jednego modułu głównego. Moduły
dodatkowe są stosowane w trakcie przeprowadzania dużych inwentaryzacji, aby pomóc rozładować
kolejkę rewidentów chcących zrzucić dane ze skanerów. Takich modułów może być więcej niż jeden i
są opcjonalne w trakcie inwentaryzacji. Komputery na których uruchomiony jest moduł główny i moduły
dodatkowe muszą znajdować się w prawidłowo skonfigurowanej sieci.
Klucz HASP - zabezpieczenie sprzętowe aplikacji przed nielegalnym kopiowaniem wymagane do
prawidłowej pracy systemu.
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Instalacja
Do uruchomienia systemu niezbędna jest platforma .NET Framework, którą instalator w przypadku
braku spróbuje zainstalować.
Po uruchomieniu instalatora oraz zaakceptowaniu licencji należy wybrać katalog, w którym program
zostanie zainstalowany (domyślnie C:\BarCode).
Instalator zaproponuje następnie trzy opcje instalacji:
Serwer - zostanie zainstalowany Moduł Repozytorium 49 wraz z silnikiem bazy danych oraz kluczem
licencji 59 ,
Klient - zostaną zainstalowane Moduły Inwentaryzacji 16 wraz z silniekiem bazy danych, Moduł
Skanera 53 oraz klucz licencji 59 ,
Niestandardowa - należy wybrać, które składniki systemu zostaną zainstalowane.

W przypadku instalacji niestandardowej możliwe są do wyboru składniki:
Moduł Repozytorium 49 ,
Moduł Inwentaryzacji 16 ,
Moduł Skanera 53 ,
Klucz licencji 59 ,
Silnik bazy danych w darmowej wersji MSDE 2000.
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Moduł Inwentaryzacji
Moduł służy do przeprowadzania inwentaryzacji oraz pozwala na sporządzenie raportów wybranej
inwentaryzacji. Umożliwia odczyt oraz zapis danych do urządzeń z uruchomionym Modułem Skanera.
53

Dane dotyczące inwentaryzacji oraz użytkowników umieszczane są w bazie danych Modułu
Repozytorium; po pobraniu tych danych Moduł Inwentaryzacji działa niezależnie i nie wymaga stałego
podłączenia do repozytorium.
W danym Module Inwentaryzacji, może w danym momencie być aktywna tylko jedna inwentaryzacja.
Nad jedną inwentaryzacją może pracować kilka osób z oddzielnymi Modułami Inwentaryzacji.
UWAGA! Każdy moduł, niezależnie od trybu pracy (Konfiguracja)
licencji HASP.

4.1

30

, wymaga podłączonego klucza

Podstawowa obsługa
Po uruchomieniu Modułu Inwentaryzacji otworzy się okno logowania.
Domyślnym użytkownikiem z prawami administratora jest:
Login: next
Hasło: next

Po zalogowaniu mamy dostęp do poszczególnych funkcjonalności Modułu inwentaryzacji:
Menu górne 17
Obszar roboczy 17
Pasek stanu 20

© 2011 NEXT! s.c. S.Piela B.Dryja
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Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu modułu otworzy się okno konfiguracja

30

17

.

Uwaga! Ilość opcji dostępnych w menu zależna jest od stanu aplikacji, trybu jej pracy oraz od uprawnień
zalogowanego użytkownika.

4.1.1

Menu górne
Z menu górnego dostępne są funkcje:
Program:
o Wyrejestruj,
o Zarejestruj,
o Konfiguracja 30 ,
o Zakończ.
Administracja 20 :
o Klienci i sklepy - edycja listy klientów oraz sklepów,
o Użytkownicy i uprawnienia - edycja użytkowników,
o Rewidenci - edycja rewidentów.
o Kody wagowe - edycja maski kodów wagowych produktów
Inwentaryzacja 23 ,
Raport,
Pomoc.

4.1.2

Obszar roboczy
Obszar roboczy pozwala na zarządzanie bieżącą inwentaryzacją.
W obszarze roboczym są możliwe następujące widoki:
Ogólny - podział na rewidentów oraz grupy, wraz z polami spisowymi,
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Sumaryczny - suma typów pól spisowych,
Filtry - włączenie lub wyłączenie filtrów na widoku ogólnym.

Pola spisowe oznaczone są kolorami edytowalnymi w konfiguracji 30 .
Aby dodać pole spisowe do rewidenta należy je przeciągnąć pomiędzy oknami za pomocą myszy.
Możemy również kliknąć prawym przyciskiem na rewidencie i podać zakres pól spisowych.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na polu spisowym dostępne są funkcje:
Przypisz do rewidenta,
Przenieś do rewidenta,
Usuń powiązanie z rewidentem,
Przenieś do grupy,
Przenieś do nieprzypisanych.
Po dwukrotnym kliknięciu na polu spisowym mamy możliwość podglądu oraz edycji danych pola:
Numer pola,
Status pola,
Osoba kontrolująca,
Przypisani rewidenci,
Filtr
Lista produktów, z możliwością dodania, usunięcia badź edycji produktu

© 2011 NEXT! s.c. S.Piela B.Dryja
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W ramach edycji produktu możemy zmieniać dane produktu, takie jak:
Kod kreskowego
Nazwy
Rewidenta
Ilości
Półki
Miejsca
Nowa ilość
Komentarz
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BarCode

Pasek stanu
Pasek stanu - informacje dotyczące stanu Modułu Inwentaryzacji:
Zalogowany użytkownik,
Status licencji,
o Licencja OK,
o Licencja naruszona - po przekroczeniu okresu ważności licencji lub ilości obsługiwanych pól
(wartości z klucza HASP),
o Tryb Demo - przy braku podłączonego klucza, pozwala na wprowadzenie maksymalnie 5 pól
spisowych, 50 wpisanych produktów oraz nie pozwala na wykonanie synchronizacji z Modułem
Repozytorium,
Status podłączenia do Modułu Repozytorium,
Ilość zliczonych produktów otwartej inwentaryzacji oraz szacowana ilość pozostałych produktów do
zliczenia
Stan procentowy ukończenia inwentaryzacji
Aktualna godzina oraz czas pozostały do zakończenia inwentaryzacji

4.2

Administracja
Z menu administracja możemy dodawać, edytować oraz usuwać:
Klientów oraz przypisane do nich sklepy,
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Użytkowników systemowych, wraz z loginem, hasłem oraz rolą w systemie (uprawnieniami),
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Dostępnych dla inwentaryzacji rewidentów.
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Kody wagowe - edycja maski kodu kreskowego, z którego będzie odczytywana będzie waga produktu
oraz standard zapisu wagi w bazie systemu

4.3

Inwentaryzacja
Nowa 24 - stworzenie nowej inwentaryzacji,
Otwórz - pobranie istniejącej inwentaryzacji z Modułu Repozytorium,
Zapisz - zapisanie aktywnej inwentaryzacji w Module Repozytorium,
Rozpocznij - rozpoczyna proces inwentaryzacji poprzez oznaczenie czasu początku (m.in. dla
raportów statystycznych) i aktywację opcji związanych z inwentaryzacją, jak odczytywanie danych z
Modułu Skanera,
Zatrzymaj - zatrzymanie procesu inwentaryzacji, dostępne tylko jeśli nie zostały wczytane dane
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produktów z Modułu Skanera,
Zamknij - oznacza czas zakończenia procesu inwentaryzacji, aby zakończyć inwentaryzacje
wszystkie pola spisowe powinny być oznaczone jako zakończone,
Usuń - usuwa wybraną inwentaryzacje z Modułu Inwentaryzacji,
Zarządzaj inwentaryzacjami - zarządzanie inwentaryzacjami dostępnymi w Module Repozytorium, z
możliwością ich usunięcia,
Właściwości inwentaryzacji 24 - dane ogólne wybranej inwentaryzacji; przypisani rewidenci,
stworzone pola spisowe oraz produkty dostępne dla inwentaryzacji,
Połączenie z urządzeniami 29 - pozwala na odczyt oraz zapis danych do Modułu Skanera.

4.3.1

Nowa
W celu dodania nowej inwentaryzacji należy podać dane dla inwentaryzacji:
Dane ogólne 24
Rewidenci 25
Pola spisowe 26

4.3.2

Właściwości inwentaryzacji
Edycja danych wybranej inwentaryzacji.

4.3.2.1

Ogólne
Dane ogólne nowej inwentaryzacji:
Sklep - wybór sklepu
planowany czas zakończenia inwentaryzacji
Czas przypomnienia (min) - czas po rozpoczęciu inwentaryzacji, w którym zostanie wyświetlony
komunikat o rewidentach, którzy nie podłączyli się do systemu)
Szacunkowa ilość sztuk towaru
Ignoruj początkowe zera - konfiguracja skanerów, powodująca ignorowanie początkowych zer kodu
kreskowego
Kod wagowy - wybór zdefiniowanej maski kodów wagowych (szczegóły administracja) 20
Użytkownicy - (kierownicy oraz administratorzy) inwentaryzacji
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Lista sklepów do wybrania ze zdefiniowanej wcześniej listy, dostępnej w funkcji Administracja
4.3.2.2

25

20

.

Rewidenci
Przypisani do wybranej inwentaryzacji rewidenci wraz z możliwością drukowania plakietek z numerami
rewidentów oraz losowego przypisania do nich pól spisowych.
W celu rozlosowania pól spisowych do wybranych użytkowników, należy ich wcześniej wybrać, poprzez
zaznaczenie z klawiszem SHIFT lub CTR.
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Lista rewidentów jest do wybrania ze zdefiniowanej wcześniej listy, dostępnej w funkcji Administracja
.
4.3.2.3

20

Pola spisowe
Pola spisowe oraz grupy pól spisowych wybranej inwentaryzacji z możliwością druku etykiet dla tych
pól na skonfigurowanej drukarce 33 .

4.3.2.4

Produkty
Dostępne produkty dla wybranej inwentaryzacji.
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Z możliwością dodania, edycji bądź usunięcia produktu

importu lub aktualizacji listy produktów z zewnętrznego pliku *.csv
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lub eksportu do zewnętrznego pliku
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W trakcie importu możemy wybrać, które kolumny importujemy, jakie mają znaczenie oraz zaznaczyć
czy pierwszy wiersz zawiera nazwy kolumn, które należy zignorować, czy też są to już właściwe dane.

4.3.3

Połączenie z urządzeniami
Funkcja służy do wymiany danych pomiędzy Modułem Inwentaryzacji a Modułem Skanera.
Po podłączeniu urządzenia automatycznie zostaną pobrane dane z urządzenia.
Przed rozpoczęciem pracy z Modułem Skanera należy przygotować skaner - funkcja wyczyści bazy
danych Modułu Skanera oraz wgrywa dane konieczne do przeprowadzenia aktywnej inwentaryzacji oraz
bazę inwentaryzacji.
Funkcja wgraj bazę produktów - dogrywa do Modułu Skanera produkty dodane do inwentaryzacji od
poprzedniego przygotowania skanera, bez usuwania już nagromadzonych w skanerze danych.
Funkcja wgraj ustawienia - dogrywa do Modułu Skanera ustawienia inwentaryzacji, bez usuwania już
nagromadzonych w skanerze danych.
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Raport
Dostępne raporty oraz statystyki dla wybranej inwentaryzacji:
Spis towarów,
Arkusz korekt,
Protokół rozbieżności,
Protokół odbioru wyniku,
Raport lokalizacji towaru
Raport pól spisowych
Planowanie rozmieszczenia produktów,
Zestawienie jakości pracy pracowników,
Raport postępu realizacji,
Eksport danych inwentaryzacji - eksport do pliku csv

4.5

Konfiguracja
Konfiguracja Modułu Inwentaryzacji konieczna do prawidłowej pracy systemu.
Ogólne 30
Dodatkowe
Drukarka 33
Serwer 34

4.5.1

32

Ogólne
Okno z konfiguracją ogólną:
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W konfiguracji ogólnej możemy ustawić
Tryb modułu:
o Moduł główny - komunikuje się z Modułem Repozytorium oraz udostępnia wszystkie funkcje,
o Moduł dodatkowy - pozwala na połączenie z urządzeniem oraz tworzenie raportów (wymaga
uruchomienia modułu głównego i połączenia ich w sieci).
Ciąg połączenia z bazą danych - dane dostępowe do bazy MS SQL,
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Kolory dla nowych, przypisanych, rozpoczętych oraz zakończonych pól spisowych, widocznych w
obszarz roboczym 17 ,
Informowanie dźwiękiem przy: podłączeniu, błedzie lub zakończeniu pracy urządzenia.

4.5.2

Dodatkowe
Okno z konfiguracją dodatkową:
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W konfiguracji dodatkowej ustawiamy:
Czas przypomnienia o planowanym czasie zakończenia,
Filtruj pola spisowe po wartości,
Pokazuj przedziały na liście do druku
Pytaj przed wielokrotnym przypisaniem pola
Sprawdzaj wielokrotnie aktywność rewidentów - wielokrotne informowanie o rewidentach, którzy nie
podłączyli się do systemu podczas trwania inwentaryzacji (szczegóły ogólne właściwości
inwentaryzacji 24 )
Dane do wydruku zestawień - dane firmy umieszczane do wydruku zestawień i raportów (logo firmy,
nazwa oraz adres).

4.5.3

Drukarka
Konfiguracja drukarki służącej do wydruku kodów pól spisowych oraz plakietek z numerami rewidentów,
należy podać parametry podłączonej do Modułu Inwentaryzacji drukarki, zgodnej z wymaganiami 9
sprzętowymi.
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Serwer
Okno z konfiguracją serwera - dane dostępowe do Modułu Repozytorium.
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W konfiguracji serwera podajemy:
Adres serwera,
Port serwera,
Test połączenia - możliwość przetestowania prawidłowości ustawień dostępu do repozytorium,
Włączenie wykonywania cyklicznych kopie zapasowych,
Okres wykonywania kopii zapasowych.
Uwaga ! Absolutnie zaleca się ustawienie wykonywania cyklicznych kopi zapasowych minimum raz na
60 minut.
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Moduł Statystyk
Moduł służy do sporządzenia raportów z inwentaryzacji. Umożliwia podgląd, eksport oraz wydruk
zestawień.
UWAGA! Moduł wymaga podłączonego klucza licencji HASP.

5.1

Podstawowa obsługa
Po uruchomieniu Modułu Statystyk otworzy się okno logowania.
Domyślnym użytkownikiem z prawami administratora jest:
Login: next
Hasło: next

Po zalogowaniu mamy dostęp do poszczególnych funkcjonalności Modułu inwentaryzacji:
Menu górne 38
Obszar roboczy 38
Pasek stanu 39
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Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu modułu otworzy się okno Konfiguracja

5.1.1

46

Menu górne
Z menu górnego dostępne są funkcje:
Program
o Wyrejestruj się
o Zarejestruj się
o Konfiguracja 46
o Zakończ
Pomoc

5.1.2

Obszar roboczy
Z obszaru roboczego możemy wybierać typ raportu
zakładek:
Zestawienie klientów
Raport rewidenta
Eksport inwentaryzacji
Arkusz korekt
Protokół rozbieżności
Zestawienie jakości pracy

39

do wygenerowania spośród dostępnych
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5.1.3

39

Pasek stanu
Pasek stanu - informacje dotyczące stanu Modułu Statystyk:
Zalogowany użytkownik,
Status licencji,
o Licencja OK,
o Licencja naruszona - po przekroczeniu okresu ważności licencji lub ilości obsługiwanych pól
(wartości z klucza HASP),

5.2

Raporty
Z modułu statystyk można wygenerować raporty, zmienić ustawienia raportu (szerokość kolumn,
sortowanie, filtrowanie) a następnie wydrukować bądź wyeksportować do zewnętrznego pliku csv.
Z obszaru roboczego możliwe są do wyboru następujące typy raportów:
Zestawienie klientów - zestawienie klientów oraz przeprowadzonych dla nich inwentaryzacji w wybranym
okresie czasu
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Raport rewidenta - szczegóły pracy rewidentów w wybranym okresie czasu
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Eksport inwentaryzacji - raport z wybranej inwentaryzacji
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Arkusz korekt - arkusz korekt z wybranej inwentaryzacji
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Protokół rozbieżności - protokół rozbieżności z wybranej inwentaryzacji
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Zestawienie jakości pracy - raport pracy rewidentów z wybranej inwentaryzacji
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Ustawienia
Dla każdego raportu możemy zmodyfikować wygląd poprzez zmiane szerokości, ustawienie sortowania
lub dodanie filtrowania wybranych kolumn.

5.2.2

Eksport
Eksport pozwala na zapis danych raportów do zewnętrznego pliku csv, z możliwością wyboru kolumn
dostępnych dla wybranego raportu.
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Konfiguracja
Konfiguracja Modułu Inwentaryzacji konieczna do prawidłowej pracy systemu.
Adres serwera
Port serwera
Test połączenia
Dane do wydruku zestwień
Logo
Nazwa firmy
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Moduł Repozytorium
Moduł przechowuje i udostępnia dane wszystkich przeprowadzonych inwentaryzacji. Znajdują się tam
następujące informacje:
Dane inwentaryzacji,
Produkty,
Klienci oraz sklepy,
Użytkownicy wraz z uprawnieniami,
Raporty.
Dane udostępniane są tylko osobą posiadającym stosowne uprawnienia.
Moduł działa jako usługa systemowa w tle.
Instalacja oraz konfiguracja modułu możliwa jest przy pomocy Kontrolera Repozytorium.

49

Uwaga! Moduł Repozytorium wymaga podłączonego specjalnego klucza licencji HASP.

6.1

Kontroler Repozytorium
Aplikacja służy do zarządzania usługą Modułu Repozytorium.
Dostęp do opcji uzyskujemy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonę znajdującą się w pasku
zadań
, dostępne są tam funkcje:
Zarządzanie:
o Zainstaluj usługę - należy wskazać aplikację Modułu Repozytorium,
o Odinstaluj usługę - usługa zostanie odinstalowana z komputera,
Stan:
o Uruchom usługę,
o Zatrzymaj usługę,
Baza danych:
o Wykonaj kopie zapasową - wykonanie kopii wybranej bazy,
o Przywróć z kopii zapasowej - przywrócenie bazy ze wskazanego pliku,
Status programu 49 ,
Konfiguracja 50 .

6.1.1

Status
Okno zawierające dane numerów klientów - numerów licencji Modułu Inwentaryzacji oraz aktualna
wielkość bazy danych.
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Uwaga! Klient musi być dopisany aby możliwe stało się jego podłączenie do systemu.

6.1.2

Konfiguracja
Konfiguracja ciagu połączenia do silnika bazy danych, wykorzystywanego przez Moduł Repozytorium,
oraz portu nasłuchu danych z Modułów Inwentaryzacji.

W ciągu połączenia należy podać
Nazwę serwera,
Wybrać typ autentyfikacji,
Podać użytkownika oraz hasło do silnika bazy danych MS SQL.
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Moduł Skanera
Moduł uruchamiany na terminalach z systemem Microsoft Windows CE, pozwala na gromadzenie
danych dotyczących ilości produktów, korygowanie już zarejestrowanych wartości oraz przesłanie ich
do Modułu Inwentaryzacji ( Połączenie z urządzeniami 29 ). Z modułu korzystają rewidenci w trakcie
swojej pracy.

7.1

Instalacja Modułu Skanera
Moduł Skanera przystosowany jest od pracy ze urządzeniami motorola MC1000 z systemem Microsoft
Windows CE z zainstalowanym silnikiem Microsoft SQL Compact.
Komunikuje się z Modułem Inwentaryzacji po podłączeniu do komputera poprzez rozwiązanie
ActiveSync (system Windows XP) lub Windows Mobile Device Center (system Windows Vista / 7).
W celu instalacji Modułu Skanera należy skopiować pliki aplikacji poprzez ActiveSync lub WMDC do
dowolnego katalogu, a następnie uruchomić.

7.2

Obsługa
Po uruchomieniu Modułu Skanera dostępne są następujące tryby pracy i funkcje:
F+1 - Tryb spoczynku 54 ,
F+2 - Tryb skanowania lub wybór pola spisowego 54 ,
F+3 - Tryb skanowania lub wybór półki 54 ,
F+4 - Tryb edycji 56 ,
F+5 - Usuń skan 56 ,
F+6 - Edytuj skan 56 ,
F+7 - Zmiana edytowanego pola spisowego,
F+8 - Ekran skótów klawiszowych.
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Przygotowanie bazy skanera
Przed rozpoczęciem inwentaryzacji należy wczytać do niego dane wybranej inwentaryzacji, poprzez
podłączenie urządzenia przełączonego w tryb spoczynku (skrót klawiszowy F+1) do Modułu
Inwentaryzacji (szczegóły Połączenie z urządzeniami 29 ).

7.2.2

Skanowanie
Przed rozpoczęciem skanowania (skrót klawiszowy F+7) moduł poprosi o podanie bądź zeskanowanie:
Numera rewidenta,
Numeru pola spisowego (skrót klawiszowy F+2),
Numeru półki (skrót klawiszowy F+3).
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Po zeskanowaniu towaru wyświetli się okno ze szczegółami dotyczącymi produktu wraz z możliwością
edycji ilości sztuk. Towary można skanować sztuka po sztuce lub zeskanować jeden i ręcznie podać
ilość sztuk.
Zapis produktu oraz ilości następuje automatycznie po zeskanowaniu kolejnego produktu lub
potwierdzeniu klawiszem enter.
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Edycja
W trybie edycji (skrót klawiszowy F+4) możemy dodawać, zmieniać oraz usuwać produkty z wybranego
pola spisowego.

Produkt możemy usunąć przy pomocy funkcji kryjącej się pod skrótem klawiszowym F+5.

Możemy go również edytować (skrót klawiszowy F+6).
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7.2.4
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57

możliwy jest po wyborze skrótu klawiszowego F+7.

Przeniesienie bazy ze skanera
Baza zeskanowanych produktów jest przenoszona automatycznie do Modułu Inwentaryzacji po
podłaczeniu urządzenia (Połączenie z urządzeniami 29 ).
Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa należy pamiętać o częstym przenoszeniu danych do Modułu
Inwentaryzacji.
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Klucz Hasp
System opiera swój model licencyjny na kluczach HASP. Klucz związany z posiadana licencją należy
uzyskać od producenta oprogramowania lub jego autoryzowanego dystrybutora. Klucz musi być wpięty
do komputera, na którym uruchamione są Moduły Inwentaryzacji oraz Moduł Repozytorium.

W kluczu zawarte są informacje o numerze instalacji, nazwie użytkownika, ilości obsługiwanych
instalacji (Moduł Repozytorium) lub maksymalnej liczbie pól spisowych (Moduł Repozytorium) oraz o
dacie, do której system pozostanie w pełni funkcjonalny. Po naruszeniu wartości zawartych w kluczu
system zaprzestaje pracy.
Prawidłowo działający klucz świeci się na czerwono. Jeżeli dioda led w kluczu pozostaje zgaszona,
może to oznaczać brak zainstalowania sterownika w systemie Windows lub uszkodzenie portu USB w
komputerze. Sterowniki znajdują się na płycie instalacyjnej programu lub można je poprać z Internetu.
Uwaga! Obowiązek aktualizacji klucza w przypadku wersji abonamentowej spoczywa na użytkowniku
systemu.

8.1

Aktualizacja klucza
Gdy występuje potrzeba zmiany wartości zawartych w kluczu zabezpieczającym (np: przedłużenie
ważności licencji), konieczne jest połączenie z serwerem producenta oprogramowania.
Czynność ta jest niezbędna jedynie w przypadku pracy w systemie objętym licencją czasową.
Aktualizacja nie jest potrzebna w przypadku licencji otwartej, czyli nieograniczonej czasowo.
Aktualizacja klucza wymaga połączenia z serwerem firmy NEXT! za pomocą programu HaspClient.exe
, który znajduje się w katalogu instalacji programu lub na stronie producenta ewentualnie dystrybutora
systemu.
Uwaga! Klucz musi być wpięty do komputera na którym uruchamiany program do aktualizacji i na
którym są zainstalowane sterowniki do klucza (sterowniki można znaleźć na płycie CD lub stronie
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producenta klucza - firma Alladin).
Aby zaktualizować klucz, należy otworzyć program HaspClient.exe , a następnie w menu program—
k onfiguracja wpisać IP serwera licencyjnego oraz port, na którym zostanie nawiązane połączenie.
Adres IP oraz port można uzyskać od producenta systemu, domyślny dane do połączenia są wpisane
przy pierwszym uruchomieniu programu.

Następnie należy kliknąć Update i poczekać, aż nowe wartości zostaną zapisane na kluczu. Status
zmieni się na Key set correctly.
W programie można uzyskać podgląd do danych zapisanych na kluczu:
Najczęstsze problemy:
Jeśli ikona Update jest wyszarzona, to oznacza, że do systemu nie jest podpięty klucz HASP, lub
sterowniki klucza HASP nie zostały zainstalowane.
No connected HASP Key — brak połączenia z serwerem HASP dystrybutora bądź producenta
oprogramowania, należy upewnić się, czy wpisany adres IP oraz port jest poprawny, a także czy
komputer ma kontakt z Internetem.
No new k ey values — program połączył się poprawnie z serwerem HASP ale na serwerze nie ma
nowych wartości dla klucza.
Uwaga! Z powodu zabezpieczeń narzuconych przez producenta kluczy sprzętowych, nie jest możliwa
aktualizacja ani odczyt wartości klucza przez zdalny pulpit systemu Windows.
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Automatyczna aktualizacja klucza
Możliwa jest automatyczna aktualizacja klucza, w tym celu należy uruchomić usługe AutoHasp, który
raz na dobę lub zaraz po uruchomieniu dokonuje automatycznej aktualizacji klucza.
Usługa posiada interfejs pozostający w pasku zadań obok zegara, który podaje aktualne wartości
klucza, pozwala zmienić konfigurację, zatrzymać i uruchomić usługę oraz podać datę ostatniej
aktualizacji klucza.
Aby uruchomić usługę, należy włączyć program zarządzający uruchamiając AutoHASPInterface.exe.
Przy braku zainstalowanej usługi użytkownik zostanie poproszony o podanie pliku usługi.
Po uruchomieniu interfejs jest dostępny z paska tray obok zegara systemowego, po kliknięciu prawym
przyciskiem myszy na ikonie interfejsu, dostępne jest menu:
Status - informacja o podłączonych kluczach,
Ustawienia - konfiguracja usługi,
Tryb pracy:
o Uruchom usługę,
o Zatrzymaj usługę,
Zarządzanie:
o Zainstaluj usługę,
o Odinstaluj usługę,
O programie,
Zakończ - zamknięcie interfejsu.
Po wyborze ustawień, możliwa jest konfiguracja:
Uaktywnij logowanie - uaktywnienie szczegółowego logowania pracy sterownika do plików
tekstowych,
Katalog plików z logami,
IP serwera,
Port Serwera,
Aktualizacja o godzinie,
Aktualizacja podczas startu usługi.

Uwaga! Adres IP oraz port można uzyskać od producenta systemu, domyślny dane do połączenia są
wpisane przy pierwszym uruchomieniu programu.
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Licencja
§1.
1. Firma NEXT! s.c. Sławomir Piela, Bartłomiej Dryja z siedzibą przy ul. Montażowej 3, 43-300 BielskoBiała, zwana dalej Licencjodawcą oświadcza, że jest autorem programu komputerowego "BarCode" w
wersji 1.x i jest wyłącznym podmiotem, któremu przysługują osobiste i majątkowe prawa do wyżej
wskazanego programu.
2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji do korzystania z programu, o którym
mowa w §1 pkt 1.
3. Program jest utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i jest przez nie chroniony.
§2.
1. Licencja składa się z dwóch nierozłącznych elementów, niniejszej skróconej licencji w formie
elektronicznej, oraz pełnego tekstu licencji w formie pisemnej.
2. Jakiekolwiek użytkowanie lub zainstalowanie oprogramowania wiąże się z przyjęciem warunków obu
licencji.
3. Postanowienia pełnej licencji w wersji pisemnej mają charakter nadrzędny w stosunku do niniejszej
licencji w formie elektronicznej.
§3.
Niniejsza licencja upoważnia do:
1. Zainstalowania i użytkowania oprogramowania w ilości jednego czynnego egzemplarza przez
Licencjobiorcę tylko i wyłącznie w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
2. Jeden czynny egzemplarz rozumiany jest jako dowolna liczba modułów programu nie podlegających
zabezpieczeniu sprzętowemu podłączonych tylko i wyłącznie do jednego modułu zabezpieczonego
kluczem sprzętowym.
3. Sporządzania dowolnej ilości kopii zapasowych, przy czym Licencjobiorca odpowiedzialny jest za ich
należyte przechowywanie.
§4.
1. Licencjobiorca może użytkować program tylko i wyłączenie do prowadzenia usługi inwentaryzacji na
warunkach i przez czas określony w licencji pisemnej. Wymagane jest także terminowe wnoszenie
opłat w przypadku licencji abonamentowej, lub terminowe uregulowanie jednorazowej płatności w
przypadku wykupu licencji.
2. Użytkowanie programu wymaga posiadania i prawidłowego podłączenia klucza sprzętowego. W
przypadku licencji abonamentowej wymagana jest dodatkowo aktualizacja klucza sprzętowego
minimum raz w miesiącu.
3. Niespełnienie warunków podanych w §4 pkt 1 i §4 pkt 2 powoduje zatrzymanie programu.
§5.
Program nie posiada innych ograniczeń niż techniczne i wynikające z obu licencji co do ilości
użytkowanych modułów, czasu ich pracy oraz funkcjonalności.
§6.
Licencjodawca nie świadczy żadnych usług serwisowych, oraz nie dostarcza poprawek do programu,
jeżeli nie jest to przedmiotem pełnej licencji w formie pisemnej.
§7.
1. Licencjodawca w zakresie dozwolonym przez prawo wyłącza wszystkie swoje obowiązki z tytułu
rękojmi i gwarancji, zarówno sformułowane wprost jak i wynikające z okoliczności towarzyszących lub
przepisów prawa.
2. Ustawowa odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za to, że program jest odpowiedniej jakości i
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nadaje się do określonego użytku ograniczona jest do warunków zawartych w obu licencjach.
3. Licencjodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialni za jakąkolwiek szkodę (łącznie z
kosztami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, lub utraty informacji)
będącą następstwem używania albo niemożności używania programu. Odnosi się to również do
spełniania oczekiwań w zakresie zastosowania programu do określonych zadań.
4. Rodzaje szkód wymienione w §7 pkt 3, za które Licencjodawca nie odpowiada mają charakter
przykładowy i nie są wyczerpujące.
5. Ewentualna odpowiedzialność Licencjodawcy w innych przypadkach ogranicza się do usunięcia
powtarzalnych błędów o ile ich wystąpienie nie wynika z czynników zewnętrznych niezależnych od
programu w szczególności związanych ze środowiskiem pracy programu i użytymi do jego tworzenia
narzędziami.
6. Postanowienia §7 mają charakter priorytetowy w stosunku do wszystkich innych postanowień
niniejszej licencji.
§8.
Przeniesienie praw wynikających z niniejszej umowy na inny podmiot niż Licencjodawca możliwe jest
wyłącznie po uzyskaniu zgody Licencjodawcy.
§9.
Licencjobiorca oświadcza, że zapoznał się z warunkami niniejszej umowy i je w całości akceptuje. W
przeciwnym razie zobowiązuję się Licencjonobiorcę do zaprzestania użytkowania programu oraz
usunięcia wszystkich posiadanych kopii.
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