Android aplikace pro váš sklad
Aplikace je určena pro sběr dat pomocí čárového nebo 2D kódu.
Nejčastěji ji mohou využít skladníci anebo prodavači v obchodě.
Umožňuje totiž vytvářet elektronické skladové doklady jako příjem,
výdej a převod, zvládne i inventuru nebo vytvořit objednávku přímo
v „terénu“.
Program MODO je určený pro operační systém Android 4.4 a vyšší.
Ovládá se intuitivně, prostředí je uživatelsky přizpůsobené práci
na mobilu nebo tabletu.
Využívá základní vstupní číselníky skladů, skladových karet a firem
v CSV/TXT formátu. Jednoduše sejmete kód a zadáte ostatní potřebné
údaje přes klávesnici. Komunikace s počítačem probíhá přes Wi-Fi
s použitím web service služby, která zabezpečuje přenos číselníku
a hotových dokladů do PC.

ČTENÍ KÓDŮ
Aplikace kromě práce s běžnými doklady dokáže načíst a automaticky
rozložit EAN13 s proměnnou hmotností (PH). Na jedno stisknutí dostanete do dokladu kód zboží a jeho hmotnost.

LICENCOVÁNÍ
Licence SW se týká konkrétního android zařízení. Licence se ověřuje
na licenčním serveru při spuštění Synchronizace v mobilní aplikaci. Je tedy třeba mít přístup na internet. Online
licence umožňuje jednodušší přenos licence—migrování na nové zařízení nebo lze využít službu dočasné licence
pro pronájem řešení včetně přenosného terminálu po dobu inventury.

VÝHODY APLIKACE

• Rychlost a přesnost
• On-line synchronizace
• Příjem, výdej, převod,
inventura, objednávky
• Volitelné položky
• Přehledný výběr dokladu pro export
• Kompatibilita s téměř
všemi informačními
systémy
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PŘÍJEM A VÝDEJ ZE SEZNAMU

MOBILNÍ
SKLADNÍK

Ze seznamu objednávek si vyberete, kterou chcete plnit. V detailu
objednávky vidíte seznam všech položek s kódem, názvem, množstvím
a případně doplňujícími informacemi například o umístění zboží
na skladě.

KONTAKT

Samozřejmostí MODO je možnost třídění položek v seznamu podle
různých kritérií, které vám umožní lepší orientaci nebo zrychlí práci
při pohybu po skladu. Načtením kódu zboží aplikace ověří, zda je zboží
v objednávce. Následně po vás aplikace chce potvrzení vydávaného
množství, které aplikace automaticky přednastaví. Pokud množství
neodpovídá, jednoduše jej opravíte pomocí klávesnice.
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Kompletně přijatá/vydaná položka se přesune do dokladu. Seznam
položek se tak automaticky vyprazdňuje. Pokud jste při zadávání údajů
někde pochybili, MODO umožňuje dodatečnou editaci položek i dokladů
a poskytuje detailní přehled otevřených a uzavřených dokladů.

KOMPATIBILNÍ INFORMAČNÍ
SYSTÉMY

A DALŠÍ...

DOPORUČENÝ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ
Aplikace MODO komunikuje s počítačem přes Wi-Fi (GSM). Abyste mohli
synchronizovat data mezi PC a přenosným zařízením, je nutné mít
na straně PC spuštěnou webovou službu. V instalačním balíčku MODO
se kromě samotné android aplikace nachází i instalační balík webových
služeb XAMPP. Jeho instalací vytvoříte ve vašem PC web server Apache
a pomocí předdefinované webové služby (PHP skript) můžete přenášet
vstupní číselníky do android zařízení a hotové doklady nazpět do PC.
PHP skript je editovatelný program Notepad++, který je součástí
instalačního balíčku. V něm si můžete nastavit cestu ke vstupním
číselníkům, objednávkám i výstupním dokladům. Kromě toho si můžete
upravit názvy vstupních číselníku a výstupních dokladů do podoby jakou
vyžaduje váš informační systém.
Můžete využít instalaci a konfiguraci od našich techniků v místě
a nebo pomocí vzdáleného připojení.
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