Codeware MOBILE STORE on-line, licencia pre server + 1 klient
MOBILE STORE od spoločnosti CODEWARE je aktívny systém pre skladové hospodárstvo, ktorý uľahčuje riadenie skladu integráciou metód čiarového
kódu a/alebo RFID. MOBILE STORE zaisťuje zaznamenanie skladových operácií (príjem, výdaj tovaru, zmena miesta uskladnenia, inventúry apod)
Následne sa takto spracovaná evidencia tovaru premietne do ERP systému. Podporované sú mobilné terminály CipherLab CPT-8x70 a mobilné
terminály iných značiek s operačným systémom Windows.
Bezpapierová skladová evidencia výrazne urýchľuje a spresňuje procesy príjmu
nového tovaru na sklad, výdaja už zaskladneného tovaru, presunu tovaru medzi
skladmi a inventúru .

Skladový balíček MOBILE STORE pracuje pod systémom Windows Mobile alebo Windows CE na strane zariadenia (PDA , MDA , EDA), prípadne
terminálov CipherLab CPT-8x70 a s akýmkoľvek ERP systémom na strane počítača. V systéme MOBILE STORRE užívateľ môže využiť pre vedenie
skladu terminál akejkoľvek značky. MOBILE STORE je natoľko mohutným nástrojom, že je nielen schopný zabrániť strate dát pri výpadku siete, ale tiež
chráni databázu ERP pred poškodenými dátami. Po inštalácii všetkých komponentov systému môžete pomcí mobilných terminálov s čítačkou
čiarových kódov a/alebo čítačkou RFID spracovávať príjemky, výdajky, inventúry a prevodky.
Inštalačný balík obsahuje aplikáciu MOBILE STORE (ukladanie ukončených dokladov do ERP systému), aplikáciu Notifier (indikácia neznámych
skladových kariet vo vytvorených dokladoch, poškodených dokladov a dlho neuložených dokladov spolu s možnosťou riešenia vzniklej situácie) a
aplikáciu MS_Dispecer.NET pre prepojenie on-line dátových terminálov (CipherLab CPT-8x70 alebo ľubovoľný WinCE/WinMobile terminál) s ERP
systémom a pre tvorbu dokladov v ERP systéme. Všetky komponenty systému sú multijazyčné , tj. česky + anglicky a ďalšie jazyky ľahko nastaviteľné.
Pripojenie mobilných terminálov
On-line terminály sú počas vytvárania dokladov pripojené k databáze ERP systému (ABRA , Helios , QI , ...) pomocou aplikácie MS_Dispecer.NET. Toto
spojenie slúži pre zisťovanie informácií o skladových kartách v skladoch, firmách, atď. v reálnom čase.

Skladové doklady v aplikácii MOBILE STORE
Užívateľ môže rozpracovať až 10 dokladov každého typu, ľubovoľne ich upravovať a ukončovať v ľubovoľnom poradí. Podrobné nastavenia pre
jednotlivé typy dokladov sú prístupné v aplikácii MS_Dispečer.NET.
Príjemka
Slúži k vytvoreniu novej príjemky pre naskladnenie tovaru alebo pre kontrolu príjemky už existujúcej v systéme. Pri vytváraní novej príjemky je možné
zadať jej názov, cieľový sklad, dodávateľa, čerpanú objednávku a dokladovú radu, ... Po úspešnej kontrole zadaných údajov začne užívateľ vytvárať
riadky dokladu. Počas práce má možnosť jednotlivé riadky upravovať, mazať ich, zmazať celý doklad, doklad ukončiť a tým ho odovzdať na vybavenie
aplikácii MOBILE STORE, alebo začať ďalšiu príjemku.
Výdajka
Slúži k vytvoreniu novej výdajky pre vyskladnenie tovaru alebo pre kontrolu výdajky už existujúce v systéme. Pri vytváraní novej výdajky je možné
zadať jej názov, zdrojový sklad, odberateľa, čerpanú objednávku, dokladovú radu, ... Po úspešnej kontrole zadaných údajov začne užívateľ vytvárať
riadky dokladu. Počas práce má možnosť jednotlivé riadky upravovať, mazať ich, zmazať celý doklad, doklad ukončiť a tým ho odovzdať na vybavenie
aplikácii MOBILE STORE, alebo začať ďalšie výdajku.
Prevodka

Slúži k vytvoreniu prevodky medzi dvoma zvolenými skladmi. Pri vytváraní prevodky je možné zadať jej názov, východzí a cieľový sklad, firmu,
zdrojovú a cieľovú dokladovú radu, ... Po úspešnej kontrole zadaných údajov začne užívateľ vytvárať riadky dokladu. Počas práce má možnosť
jednotlivé riadky upravovať, mazať ich, zmazať celý doklad, doklad ukončiť a tým ho odovzdať na vybavenie aplikácii MOBILE STORE, alebo začať
ďalšiu prevodku.
Inventúra
Slúži k vytvoreniu inventúry na zvolenom skladu. Pri vytváraní inventúry je možné zadať jej názov a sklad. Po úspešnej kontrole zadaných údajov
začne užívateľ vytvárať riadky dokladu. Počas práce má možnosť jednotlivé riadky upravovať, mazať ich, zmazať celý doklad, doklad ukončiť a tým ho
odovzdať na vybavenie aplikácii MOBILE STORE, alebo začať ďalšiu inventúru.
Tlač samolepiacich etikiet
Aplikácia MOBILE STORE Vám umožní tlač samolepiacich etikiet čiarovým kódom a ďalšími potrebnými informáciami. Rozmer samolepiacich etikiet a
veľkosť návrhu štítku sú nastaviteľné v aplikácii MS_Dispecer.NET, čo je špeciálna varianta nášho produktu MOBILE OPERATOR.

Hardvérové požiadavky na využitie MOBILE STORE
Prenosný mobilný terminál,nejlépe CipherLab nebo libovolné WinCE / WinMobile / Android zariadenie s WiFi nebo GPRS/EDGE
WiFi Access Point
Tlačiareň čiarových kódov je odporúčaná súčasť, nie je nutná pre funkčnosť systému
Klient pre WinCE/WinMobile terminály je možné prevádzkovať aj v Off-Line režime.
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