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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Από το κεντρικό μενού του MegMobile υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές - διαδικασίες :
1. Πωλήσεις. (picking τιμολογίων, picking προτιμολογίων, picking παραγγελίας, picking ανά
σταθμό, ελεύθερη πώληση, άμεση πώληση και επιστροφές πωλήσεων)
2. Αγορές. (παραγγελία αγορών, ελεύθερη παραγγελία, επιστροφές αγορών, παραλαβή
παραγγελίας και ανοιχτή παραγγελία)
3. Απογραφές. (απογραφή και για επανέλεγχο)
4. Βοηθητικά. (ανεύρεση είδους, έλεγχο διακίνησης είδους, picking προς ανάλωση, εκκίνηση
KNAPP και επαναφόρτωση των δεδομένων)
5. Παράμετροι. (ρύθμιση των παραμέτρων του MegMobile)
6. Έξοδος. (έξοδο από την εφαρμογή MegMobile)..

Διαχείριση Φορητών Ασύρματων Τερματικών

Σελίδα : 4
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1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Επιλογή διαδικασίας για Picking Τιμολογίων, Picking Προτιμολογίων, Picking Παραγγελίας
Πωλήσεων, Picking ανά Σταθμό, Ελεύθερη Πώληση, Άμεση Πώληση και Επιστροφές Πωλήσεων.
Δυνατότητα πώλησης και με παρακολούθηση παρτίδων ή ημερομηνιών λήξης σε ορισμένες
λειτουργίες αν έχουμε επιλέξει στις γενικές παραμέτρους του φορητού τερματικού τις αντίστοιχες
παραμέτρους.

1.1

Picking Τιμολογίων

1.1.1

Επιλογή παραστατικού (Τιμολογίου)

Εισαγωγή αριθμού καταχώρησης παραστατικού για επιλογή Τιμολογίου ή ανεύρεση Τιμολογίου
που έχει γίνει ήδη Picking και βρίσκεται σε εκκρεμότητα από την λίστα εκκρεμοτήτων. Το
Τιμολόγιο πρέπει να είναι μηχανογραφημένο, οριστικοποιημένο και να μην έχει ολοκληρωθεί άλλη
διαδικασία picking για αυτό στο παρελθόν.
Διαχείριση Φορητών Ασύρματων Τερματικών
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1.1.2

Picking

Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ το barcode του είδους και δυνατότητα διόρθωσης της
ποσότητας του. PICK για επόμενο είδος ή ολοκλήρωση. Αν συμπληρωθεί η αναμενόμενη ποσότητα
μεταφέρεται αυτόματα στο επόμενο είδος. Αν το τιμολόγιο είναι σε εκκρεμότητα έρχονται μόνο τα
είδη στα οποία βρέθηκε διαφορά στις ποσότητες και εμφανίζετε το υπόλοιπο αντί της αναμενόμενης
ποσότητας.

1.1.3

Ελεύθερο Picking

Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ το barcode του είδους και δυνατότητα διόρθωσης της
ποσότητας του. Τα είδη μπορούν να μαζεύονται με τυχαία σειρά ανεξάρτητα με την θέση τους στη
αποθήκη. Αν το τιμολόγιο είναι σε εκκρεμότητα έρχονται μόνο τα είδη στα οποία βρέθηκε διαφορά
στις ποσότητες και εμφανίζετε το υπόλοιπο αντί της αναμενόμενης ποσότητας. Δυνατότητα
ανεύρεσης είδους και με την περιγραφή.

Διαχείριση Φορητών Ασύρματων Τερματικών
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1.1.4

Ολοκλήρωση

Εφόσον υπάρξει διαφορά στις ποσότητες του παραστατικού, επιλογή για :
 Δημιουργία και εκτύπωση ακυρωτικού και νέου τιμολογίου με τις νέες ποσότητες,
 Δημιουργία και εκτύπωση πιστωτικού τιμολογίου με τις ποσότητες διαφοράς
 Παραμονή του παραστατικού σε εκκρεμότητα με τις νέες ποσότητες.
Αν δεν υπάρξει διαφορά στις ποσότητες του παραστατικού, επιλογή για :
 Κλείσιμο Τιμολογίου (μαρκάρισμα ότι έγινε Picking),

Πριν την τελική εκτέλεση της κάθε επιλογής, γίνεται επιβεβαίωση από τον χρήστη. Ο τύπος του
παραστατικού που θα δημιουργηθεί κατά την αποστολή ορίζεται στις παραμέτρους του MegaTron.

Διαχείριση Φορητών Ασύρματων Τερματικών
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1.2

Picking Προτιμολογίων

1.2.1

Επιλογή παραστατικού (Προτιμολογίου)

Εισαγωγή αριθμού καταχώρησης για επιλογή Προτιμολογίου ή ανεύρεση Προτιμολογίου που έχει
γίνει ήδη Picking και βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
Το Προτιμολόγιο πρέπει να είναι μηχανογραφημένο, μη οριστικοποιημένο (σε αναμονή), και
συγκεκριμένου τύπου (ορίζεται στις παραμέτρους του MegaTron) και να μην έχει ολοκληρωθεί
άλλη διαδικασία picking για αυτό στο παρελθόν.

1.2.2

Picking

Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ το barcode του είδους και δυνατότητα διόρθωσης της
ποσότητας του. PICK για επόμενο είδος ή ολοκλήρωση. Αν συμπληρωθεί η αναμενόμενη ποσότητα
μεταφέρεται αυτόματα στο επόμενο είδος. Αν το προτιμολόγιο είναι σε εκκρεμότητα έρχονται μόνο
τα είδη στα οποία βρέθηκε διαφορά στις ποσότητες και εμφανίζονται οι ελλείψεις αντί της
αναμενόμενης ποσότητας.

Διαχείριση Φορητών Ασύρματων Τερματικών
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1.2.3

Ελεύθερο Picking

Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ το barcode του είδους και δυνατότητα διόρθωσης της
ποσότητας του. Τα είδη μπορούν να μαζεύονται με τυχαία σειρά ανεξάρτητα με την θέση τους στη
αποθήκη. Αν το προτιμολόγιο είναι σε εκκρεμότητα έρχονται μόνο τα είδη στα οποία βρέθηκε
διαφορά στις ποσότητες και εμφανίζονται οι ελλείψεις αντί της αρχικής ποσότητας. Δυνατότητα
ανεύρεσης είδους και με την περιγραφή..

1.2.4

Ολοκλήρωση

Εφόσον υπάρξει διαφορά στις ποσότητες του παραστατικού, επιλογή για :
 Κλείσιμο προτιμολογίου (μαρκάρισμα ότι έγινε Picking),
 Έκδοση Τιμολογίου (οριστικοποίηση προτιμολογίου και εκτύπωση του παραγόμενου
τιμολογίου με τις νέες ποσότητες).
 Παραμονή του παραστατικού σε εκκρεμότητα με τις νέες ποσότητες,
Αν δεν υπάρξει διαφορά στις ποσότητες του παραστατικού, επιλογή για :
 Κλείσιμο προτιμολογίου (μαρκάρισμα ότι έγινε Picking),
 Έκδοση Τιμολογίου (οριστικοποίηση προτιμολογίου και εκτύπωση του παραγόμενου
τιμολογίου).
Διαχείριση Φορητών Ασύρματων Τερματικών
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Πριν την τελική εκτέλεση της κάθε επιλογής, γίνεται επιβεβαίωση από τον χρήστη. Ο τύπος του
παραστατικού που θα δημιουργηθεί κατά την αποστολή ορίζεται στις παραμέτρους του MegaTron.

1.3

Picking Παραγγελίας

1.3.1

Επιλογή Παραγγελίας Πωλήσεων

Με την συμπλήρωση του αριθμού καταχώρησης επιλέγεται η συγκεκριμένη παραγγελία πωλήσεων,
η οποία πρέπει να είναι οριστικοποιημένη και να μην έχει ολοκληρωθεί άλλη διαδικασία picking
για αυτή στο παρελθόν.
Με κενό αριθμό καταχώρησης επιλέγεται πελάτης και γίνεται ενοποίηση για όλες τις
οριστικοποιημένες παραγγελίες του συγκεκριμένου πελάτη από την αρχή της τρέχουσας περιόδου.

Διαχείριση Φορητών Ασύρματων Τερματικών
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1.3.2

Επιλογή Πελάτη

Αν δεν συμπληρωθεί αριθμός καταχώρησης, επιλέγεται πελάτης.

Δυνατότητα ανεύρεσης του πελάτη με κωδικό, επωνυμία, ή ΑΦΜ και επιλογή του για να
προχωρήσει η διαδικασία. Η καταχώρηση μπορεί να γίνει και με αγγλοελληνικό πληκτρολόγιο
οθόνης.

1.3.3

Picking Παραγγελίας Πωλήσεων

Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ τα barcode των ειδών για πώληση και δυνατότητα
διόρθωσης των ποσοτήτων τους. Αποστολή στοιχείων κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Δυνατότητα ανεύρεσης είδους και με την περιγραφή.
1.3.4

Αποστολή Παραγγελίας Πωλήσεων

Πριν την τελική αποστολή στοιχείων στο MegaTron, γίνεται επιβεβαίωση από τον χρήστη. Ο τύπος
του παραστατικού που θα δημιουργηθεί κατά την αποστολή ορίζεται στις παραμέτρους του
MegaTron.
Διαχείριση Φορητών Ασύρματων Τερματικών
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Αν από τις παραμέτρους του MegaTron έχουμε επιλεξει διάσπαση παραγγελίας σε πολλά
παραστατικά τότε επιλέγουμε τα είδη που θα έχει το κάθε παραστατικό, μετά την διάσπαση.

1.4

Picking ανά Σταθμό

1.4.1

Επιλογή Παραστατικού ή Παραγγελίας

Από τις παραμέτρους του MegaTron ορίζεται αν το Picking θα γίνει για παραστατικό, παραγγελία ή
οριστικοποιημένο παραστατικό.

Εισαγωγή αριθμού καταχώρησης για επιλογή Παραστατικού ή Παραγγελίας. Το Παραστατικό
πρέπει να είναι μηχανογραφημένο, μη οριστικοποιημένο (σε αναμονή), και συγκεκριμένου τύπου
(ορίζεται στις παραμέτρους του MegaTron) και να μην έχει ολοκληρωθεί άλλη διαδικασία picking
για αυτό στο παρελθόν. Αντίστοιχα, η Παραγγελία πρέπει να είναι μηχανογραφημένη,
οριστικοποιημένη (όχι σε αναμονή), και συγκεκριμένου τύπου (ορίζεται στις παραμέτρους του
MegaTron) και να μην έχει ολοκληρωθεί άλλη διαδικασία picking για αυτήν στο παρελθόν. Τέλος
το οριστικοποιημένο παραστατικό, πρέπει να είναι μηχανογραφημένο, οριστικοποιημένο (όχι σε
αναμονή), και συγκεκριμένου τύπου (ορίζεται στις παραμέτρους του MegaTron) και να μην έχει
ολοκληρωθεί άλλη διαδικασία picking για αυτό στο παρελθόν

Διαχείριση Φορητών Ασύρματων Τερματικών
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Τα είδη του παραστατικού ή της παραγγελίας που θα φορτωθούν θα είναί μόνο αυτά που
αντιστοιχούν στον τρέχον σταθμό, όπως έχει οριστεί στις παραμέτρους του MegMobile και του
MegaTron (θέσεις ανα σταθμό). Σε περίπτωση που το τερματικό ανήκει στον σταθμάρχη η
συμπεριφορά της διαδικασίας θα είναι όμοια με αυτή του picking προτιμολογίου σε εκκρεμότητα,
όπου θα έρθουν όλα τα είδη που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα (που βρέθηκαν διαφορές στις
ποσότητες) από όλους τους σταθμούς.
1.4.2

Picking Σταθμού

Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ το barcode του είδους και δυνατότητα διόρθωσης της
ποσότητας του. PICK για επόμενο είδος ή ολοκλήρωση. Αν συμπληρωθεί η αναμενόμενη ποσότητα
μεταφέρεται αυτόματα στο επόμενο είδος. Το παραστατικό ή η παραγγελία μπορεί να μπεί σε
αναμονή και να συνεχιστεί αργότερα από το σημείο που σταμάτησε.
1.4.3

Picking Σταθμάρχη - Έλεγχος

Έρχονται μόνο τα είδη στα οποία βρέθηκαν διαφορές από το Picking των σταθμών.

Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ το barcode του είδους και δυνατότητα διόρθωσης της
ποσότητας του. PICK για επόμενο είδος ή ολοκλήρωση. Αν συμπληρωθεί η αναμενόμενη ποσότητα
μεταφέρεται αυτόματα στο επόμενο είδος.
Διαχείριση Φορητών Ασύρματων Τερματικών
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1.4.4

Ολοκλήρωση Σταθμού

Κατά την ολοκλήρωση του Picking σταθμού γίνεται ερώτηση για ενημέρωση του παραστατικού με
τις νέες ποσότητες.

1.4.5

Ολοκλήρωση Σταθμάρχη

Αν το Picking έγινε για παραστατικό τότε:

Εφόσον υπάρξει διαφορά στις ποσότητες του παραστατικού, επιλογή για :
 Έκδοση Τιμολογίου (Δημιουργία και εκτύπωση με τις νέες ποσότητες),
 Κλείσιμο Παραστατικού (Ενημέρωση με τις νέες ποσότητες και μαρκάρισμα παραστατικού
ότι έγινε Picking),
 Παραμονή του παραστατικού σε εκκρεμότητα με τις νέες ποσότητες.
Αν δεν υπάρξει διαφορά στις ποσότητες του παραστατικού, επιλογή για :
 Έκδοση Τιμολογίου (Δημιουργία και εκτύπωση με τις νέες ποσότητες),
 Κλείσιμο Παραστατικού (Ενημέρωση με τις νέες ποσότητες και μαρκάρισμα παραστατικού
ότι έγινε Picking),
Διαχείριση Φορητών Ασύρματων Τερματικών
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Αν το Picking έγινε για παραγγελία τότε:

Εφόσον υπάρξει διαφορά στις ποσότητες της παραγγελίας, επιλογή για :
 Έκδοση Τιμολογίου (Δημιουργία παραστατικού και εκτύπωση με τις νέες ποσότητες),
 Δημιουργία Παραστατικού με τις νέες ποσότητες,
 Παραμονή της παραγγελίας σε εκκρεμότητα με τις νέες ποσότητες.
Αν δεν υπάρξει διαφορά στις ποσότητες της παραγγελίας, επιλογή για :
 Έκδοση Τιμολογίου (Δημιουργία παραστατικού και εκτύπωση με τις νέες ποσότητες),
 Δημιουργία Παραστατικού με τις νέες ποσότητες.
Αν το Picking έγινε για οριστικοποιημένο παραστατικό τότε:

Εφόσον υπάρξει διαφορά στις ποσότητες της παραγγελίας, επιλογή για :
 Δημιουργία και εκτύπωση ακυρωτικού και νέου τιμολογίου με τις νέες ποσότητες,
 Παραμονή του παραστατικού σε εκκρεμότητα με τις νέες ποσότητες.
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Αν δεν υπάρξει διαφορά στις ποσότητες της παραγγελίας, επιλογή για :
 Κλείσιμο Παραστατικού (Ενημέρωση με τις νέες ποσότητες και μαρκάρισμα παραστατικού
ότι έγινε Picking),

1.5

Ελεύθερη Πώληση

1.5.1

Επιλογή Πελάτη

Δυνατότητα ανεύρεσης πελάτη με κωδικό, επωνυμία, ή ΑΦΜ και επιλογή του για να προχωρήσει η
διαδικασία. Η καταχώρηση μπορεί να γίνει και με αγγλοελληνικό πληκτρολόγιο οθόνης.

1.5.2

Picking Ειδών προς Πώληση

Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ τα barcode των ειδών για πώληση και δυνατότητα
διόρθωσης των ποσοτήτων τους. Αποστολή στοιχείων κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Δυνατότητα ανεύρεσης είδους και με την περιγραφή.
Διαχείριση Φορητών Ασύρματων Τερματικών
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1.5.3

Αποστολή Παραστατικού

Όταν ολοκληρωθεί το picking ειδών προς πώληση, γίνεται επιβεβαίωση από τον χρήστη για την
δημιουργία παραστατικού, το οποίο θα είναι μηχανογραφημένο και σε αναμονή για οριστικοποίηση
από τον χρήστη του MegaTron. Ο τύπος του παραστατικού που θα δημιουργηθεί κατά την
αποστολή ορίζεται στις παραμέτρους του MegaTron.

1.6

Άμεση Πώληση

1.6.1

Επιλογή Πελάτη

Δυνατότητα ανεύρεσης πελάτη με κωδικό, επωνυμία, ή ΑΦΜ και επιλογή του για να προχωρήσει η
διαδικασία. Η καταχώρηση μπορεί να γίνει και με αγγλοελληνικό πληκτρολόγιο οθόνης.
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Σελίδα : 17

Εγχειρίδιο Χρήσης MegaTron® Mobile

.

1.6.2

Picking Ειδών προς Πώληση

Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ τα barcode των ειδών για πώληση και δυνατότητα
διόρθωσης των ποσοτήτων τους. Δυνατότητα εισαγωγής ποσοστού έκπτωσης σε κάθε είδος
ξεχωριστα. Αποστολή στοιχείων κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Δυνατότητα ανεύρεσης
είδους και με την περιγραφή.

1.6.3

Ολοκλήρωση Πώλησης

Όταν ολοκληρωθεί το picking ειδών προς πώληση, αποστολή και επιλογή για :
 Δημιουργία Παραστατικού με τα επιλεγμλενα είδη,
 Έκδοση Τιμολογίου (Δημιουργία παραστατικού και εκτύπωση),
 Δημιουργία και οριστικοποίηση Παραστατικού.
Ο τύπος του παραστατικού που θα δημιουργηθεί κατά την αποστολή ορίζεται στις παραμέτρους του
MegaTron. Αν έχουν προστεθεί εκπτώσεις, θα εφαρμοστούν στο νέο παραστατικό.
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1.7

Επιστροφές Πωλήσεων

1.7.1

Επιλογή Πελάτη

Δυνατότητα ανεύρεσης πελάτη με κωδικό, επωνυμία, ή ΑΦΜ και επιλογή του για να προχωρήσει η
διαδικασία. Η καταχώρηση μπορεί να γίνει και με αγγλοελληνικό πληκτρολόγιο οθόνης.
1.7.2

Επιλογή τρόπου παραλαβής
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Επιλογή του τρόπου παραλαβής των επιστροφών. Αν γίνει με χαρακτηρισμό ανά είδος κατά την
εισαγωγή κάθε είδους θα ζητείται ο χαρακτηρισμός του, διαφορετικά όλα τα είδη θα
χαρακτηρίζονται βάση του πρώτου προεπιλεγμένου χαρακτηρισμού από τις παραμέτρους του
MegaTron.

1.7.3

Επιστροφές Πωλήσεων

Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ τα barcode των ειδών για παραλαβή και δυνατότητα
διόρθωσης των ποσοτήτων τους. Επιλογή χαρακτηρισμού για κάθε είδος κατά την εισαγωγή του
εφόσον έχει προεπιλεχθεί. Αποστολή στοιχείων κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Δυνατότητα
ανεύρεσης είδους και με την περιγραφή.

1.7.4

Αποστολή Επιστροφών

Εισαγωγή Αριθμού Παραστατικού και ημερομηνίας για το παραστατικό που θα δημιουργηθεί και
επιβεβαίωση για την αποστολή στοιχείων στο MegaTron. Ο τύπος του παραστατικού που θα
δημιουργηθεί κατά την αποστολή ορίζεται στις παραμέτρους του MegaTron.

Διαχείριση Φορητών Ασύρματων Τερματικών
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2. ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

Επιλογή για διαδικασία παραλαβής αγορών από παραγγελία, για ελεύθερη καταχώρηση
παραγγελίας, για παραλαβή επιστροφών αγορών, για παραλαβής παραγγελίας ή για ανοιχτή
παραγγελία. Σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής αν έχουμε συμπληρώσει στις παραμέτρους του
MegaTron αρχείο (*.dbe) για εκτύπωση ετικετών, με F3 στέλνουμε εκτυπωση ετικέτας του τρέχων
είδους. Δυνατότητα παραλαβής και με παρακολούθηση παρτίδων ή ημερομηνιών λήξης αν έχουμε
επιλέξει στις γενικές παραμέτρους του φορητού τερματικού τις αντίστοιχες παραμέτρους.

2.1

Παραγγελία Αγορών

2.1.1

Επιλογή Παραγγελίας Αγορών

Με την συμπλήρωση του αριθμού καταχώρησης επιλέγεται η συγκεκριμένη παραγγελία αγορών
διαφορετικά, με κενό αριθμό καταχώρησης επιλέγεται προμηθευτής και γίνεται ενοποίηση για όλες
τις οριστικοποιημένες παραγγελίες του συγκεκριμένου προμηθευτή από την αρχή της τρέχουσας
περιόδου.

Διαχείριση Φορητών Ασύρματων Τερματικών
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2.1.2

Επιλογή Προμηθευτή

Αν δεν συμπληρωθεί αριθμός καταχώρησης, επιλέγεται προμηθευτής.

Δυνατότητα ανεύρεσης προμηθευτή με κωδικό, επωνυμία, ή ΑΦΜ και επιλογή του για συνέχιση της
διαδικασίας. Η καταχώρηση μπορεί να γίνει και με αγγλοελληνικό πληκτρολόγιο οθόνης. Μετα την
επιλογή προμηθευτή γίνεται ενοποίηση για όλες τις οριστικοποιημένες παραγγελίες του
συγκεκριμένου προμηθευτή από την αρχή της τρέχουσας περιόδου.

2.1.3

Παραλαβή Παραγγελίας

Έρχονται όλα τα είδη της παραγγελίας με μηδενική ποσότητα, ενώ η αρχική τους ποσότητα
εμφανίζεται διακριτικά στην οθόνη. Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ τα barcode των ειδών
για παραλαβή και δυνατότητα διόρθωσης των ποσοτήτων τους. Αποστολή στοιχείων κατά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας. Δυνατότητα ανεύρεσης είδους και με την περιγραφή.

Διαχείριση Φορητών Ασύρματων Τερματικών
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2.1.4

Αποστολή Παραγγελίας

Εισαγωγή Αριθμού Παραστατικού για το παραστατικό που θα δημιουργηθεί και επιβεβαίωση για
την αποστολή στοιχείων στο MegaTron. Ο τύπος του παραστατικού που θα δημιουργηθεί κατά την
αποστολή ορίζεται στις παραμέτρους του MegaTron.

2.2

Ελεύθερη Παραγγελία Αγορών

2.2.1

Επιλογή Προμηθευτή

Δυνατότητα ανεύρεσης προμηθευτή με κωδικό, επωνυμία, ή ΑΦΜ και επιλογή του για συνέχιση της
διαδικασίας. Η καταχώρηση μπορεί να γίνει και με αγγλοελληνικό πληκτρολόγιο οθόνης.

2.2.2

Παραλαβή Παραγγελίας

Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ τα barcode των ειδών για παραλαβή και δυνατότητα
διόρθωσης των ποσοτήτων τους. Αποστολή στοιχείων κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Δυνατότητα ανεύρεσης είδους και με την περιγραφή. Δυνατότητα παραλαβής νέου είδους ορισμένο
ως <dummy> στις παραμετρους του MegaTron.

Διαχείριση Φορητών Ασύρματων Τερματικών
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2.2.3

Αποστολή Παραγγελίας

Εισαγωγή Αριθμού Παραστατικού για το παραστατικό που θα δημιουργηθεί και επιβεβαίωση για
την αποστολή στοιχείων στο MegaTron. Ο τύπος του παραστατικού που θα δημιουργηθεί κατά την
αποστολή ορίζεται στις παραμέτρους του MegaTron.

2.3

Επιστροφές Αγορών

2.3.1

Επιλογή Προμηθευτή
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Δυνατότητα ανεύρεσης προμηθευτή με κωδικό, επωνυμία, ή ΑΦΜ και επιλογή του για συνέχιση της
διαδικασίας. Η καταχώρηση μπορεί να γίνει και με αγγλοελληνικό πληκτρολόγιο οθόνης.

2.3.2

Επιλογή ειδών για Επιστροφές Αγορών

Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ τα barcode των ειδών για επιστροφή στον προμηθευτή και
δυνατότητα διόρθωσης των ποσοτήτων τους. Αποστολή στοιχείων κατά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας. Δυνατότητα ανεύρεσης είδους και με την περιγραφή.

2.3.3

Αποστολή για Επιστροφές Αγορών

Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή ειδών προς επιστροφή στον προμηθευτή, γίνεται επιβεβαίωση από τον
χρήστη για την δημιουργία παραστατικού, το οποίο θα είναι μηχανογραφημένο και σε αναμονή για
οριστικοποίηση από τον χρήστη του MegaTron. Ο τύπος του παραστατικού που θα δημιουργηθεί
για επιστροφές αγορών ορίζεται στις παραμέτρους του MegaTron.
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2.4

Παραλαβή Παραγγελίας

2.4.1

Επιλογή Παραγγελίας

Δίνεται ο αριθμός καταχώρησης της παραγγελίας που θα γίνει παραλαβή, για να γίνει συσχέτιση του
παραστατικού αγορών που δημιουργηθεί με την παραγγελία αυτήν. Ο τύπος του παραστατικού
αγορών που θα δημιουργηθεί ορίζεται στις παραμέτρους του MegaTron.
2.4.2

Παραλαβή Παραγγελίας

Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ τα barcode των ειδών για παραλαβή και δυνατότητα
διόρθωσης των ποσοτήτων τους. Αποστολή στοιχείων κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Δυνατότητα ανεύρεσης είδους και με την περιγραφή.
2.4.3

Αποστολή Παραγγελίας

Εισαγωγή Αριθμού Παραστατικού για το παραστατικό που θα δημιουργηθεί και επιβεβαίωση για
την αποστολή στοιχείων στο MegaTron. Ο τύπος του παραστατικού που θα δημιουργηθεί κατά την
αποστολή ορίζεται στις παραμέτρους του MegaTron.
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2.5

Ανοιχτή Παραγγελία

2.5.1

Επιλογή Παραγγελίας

Δίνεται ο αριθμός καταχώρησης της παραγγελίας που θα γίνει παραλαβή ή επεξεργασία.

2.5.2

Παραλαβή Παραγγελίας

Έρχονται όλα τα είδη της παραγγελίας με μηδενική ποσότητα, ενώ η αρχική τους ποσότητα
εμφανίζεται διακριτικά στην οθόνη. Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ τα barcode των ειδών
για παραλαβή και δυνατότητα διόρθωσης των ποσοτήτων τους. Αποστολή στοιχείων κατά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας. Δυνατότητα ανεύρεσης είδους και με την περιγραφή.

Διαχείριση Φορητών Ασύρματων Τερματικών

Σελίδα : 27

Εγχειρίδιο Χρήσης MegaTron® Mobile

.

2.5.3

Αποστολή στοιχείων - Ολοκλήρωση Παραγγελίας

Κατα την αποστολή στοιχείων υπάρχει επιλογή για :
 Παραμονή της παραγγελίας σε αναμονή με τις νέες ποσότητες.
 Δημιουργία Παραστατικού από την παραγγελία με τις νέες ποσότητες,

Ο τύπος του παραστατικού που θα δημιουργηθεί κατά την αποστολή ορίζεται στις παραμέτρους του
MegaTron.
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3. ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
Διαδικασία φυσικής καταμέτρησης ειδών αποθήκης με την βοήθεια του Scanner.

Επιλογή για διαδικασία απογραφής ή για επανέλεγχο απογραφής. Δυνατότητα απογραφής και με
παρακολούθηση παρτίδων ή ημερομηνιών λήξης αν έχουμε επιλέξει στις γενικές παραμέτρους του
φορητού τερματικού τις αντίστοιχες παραμέτρους. Επιπλέον μπορεί να πραγματοποιηθεί και
απογραφή κατα θέση αν έχουμε επιλέξει στις παραμέτρους απογραφής του φορητού τερματικού την
αντίστοιχη παράμετρο, και υπάρχουν θέσεις καταχωρημενες στον αντίστοιχο παραμετρικό πίνακα
του υποσυστήματος αποθήκης στο MegaTron.

3.1

Απογραφή

Κατα την αποστολή της απογραφής η ποσότητα του κάθε είδους προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα.
3.1.1

Επιλογή χώρου

Επιλογή αποθηκευτικού χώρου (ή στήλης) προς απογραφή.
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3.1.2

Διαδικασία Απογραφής

Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ τα barcode των ειδών για απογραφή και δυνατότητα
διόρθωσης των ποσοτήτων τους. Επιλογή αποστολής κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Δυνατότητα ανεύρεσης είδους και με την περιγραφή.

Αν πραγματοποιηθεί απογραφή ανά θέση επιλέγεται πρώτα η θέση του αποθηκευτικού χώρου και
μετά καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ τα barcode των ειδών για απογραφή. Δυνατότητα
διόρθωσης των ποσοτήτων τους και εισαγωγής σχολίου για κάθε είδος (προαιρετικά). Η απογραφή
ανά θέση είναι εφικτή μόνο αν η αποστολή της απογραφής γίνει σε πίνακες παραστατικών
απογραφής, αν έχουμε επιλέξει στις παραμέτρους απογραφής του φορητού τερματικού την
αντίστοιχη παράμετρο.
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3.1.3

Αποστολή Απογραφής

Τελικό στάδιο απογραφής και επιβεβαίωση για την αποστολή στοιχείων στο MegaTron.

3.2

Επανέλεγχος

Με την αποστολή του επανελέγχου η ποσότητα του κάθε είδους αντικαθιστά την ήδη υπάρχουσα
και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά με την απογραφή. Έτσι, μπορεί να εκτελεστεί μόνο για
συγκεκριμένα είδη που υπάρχει αμφιλβολία και να διορθώσει με αυτόν τον τρόπο τις ποσότητές
τους. Η διαδικασία του επανελέγχου μπορεί να εκτελεστεί και κατα θέση, όπως ακριβώς στην
απογραφή.

3.2.1

Επιλογή χώρου

Επιλογή αποθηκευτικού χώρου (ή στήλης) προς απογραφή.
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3.2.2

Διαδικασία Επανελέγχου Απογραφής

Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ τα barcode των ειδών για απογραφή και δυνατότητα
διόρθωσης των ποσοτήτων τους. Επιλογή αποστολής κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Δυνατότητα ανεύρεσης είδους και με την περιγραφή.

3.2.3

Αποστολή Επανελέγχου Απογραφής

Τελικό στάδιο επανελέγχου απογραφής και επιβεβαίωση για την αποστολή στοιχείων στο
MegaTron.
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4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ

Επιλογή για βοηθητικές διαδικασίες όπως Ανεύρεση Είδους, Έλεγχος Διακίνησης, Picking προς
Ανάλωση, Εκκίνηση KNAPP ή Επαναφόρτωση Δεδομένων.

4.1

Ανεύρεση Είδους

Με την διαδικασία αυτή ‘χτυπώντας’ με το Scanner το barcode κάποιου είδους, παίρνουμε
πληροφορίες για το κωδικό, περιγραφή, θέση, υπόλοιπο και τιμή πώλησης του είδους. Δυνατότητα
ανεύρεσης είδους και με την περιγραφή. Αν έχουμε συμπληρώσει στις παραμέτρους του MegaTron
αρχείο (*.dbe) για εκτύπωση ετικετών, εμφανίζεται επιλογή (ή με F3) για εκτύπωση ετικέτας του
τρέχων είδους.
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4.2

Έλεγχος Διακίνησης

Με την διαδικασία αυτή ‘χτυπώντας’ με το Scanner το barcode κάποιου είδους, παίρνουμε αρχικά
τον αριθμό καταχώρησης των παραστατικών που εκδόθηκαν την τρέχουσα ημερομηνία και
περιέχουν το συγκεκριμένο είδος.

Επιλέγοντας το παραστατικό για έλεγχο παίρνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την διακίνηση
του είδους. Συνήθως συμπληρώνεται στις παρατηρήσεις η πρόσθετη πληροφορία για τον έλεγχο.
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4.3

Picking προς Ανάλωση

4.3.1

Ανεύρεση Παραγόμενου Είδους

Ανεύρεση του παραγόμενου είδους, για το οποίο θα γίνει η ανάλωση. Δυνατότητα ανεύρεσης του
είδους και με την περιγραφή.

4.3.2

Picking Ειδών προς Ανάλωση

Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ τα barcode των ειδών προς ανάλωση και δυνατότητα
διόρθωσης των ποσοτήτων τους. Αποστολή στοιχείων κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Δυνατότητα ανεύρεσης είδους και με την περιγραφή.

4.3.3

Αποστολή ειδών προς Ανάλωση

Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή ειδών προς ανάλωση, γίνεται επιβεβαίωση από τον χρήστη για την
δημιουργία παραστατικού αναλώσεων, το οποίο θα είναι μηχανογραφημένο και σε αναμονή για
οριστικοποίηση από τον χρήστη του MegaTron. Ο τύπος του παραστατικού που θα δημιουργηθεί
ορίζεται στις παραμέτρους του MegaTron.
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4.4

Εκκίνηση KNAPP

Με την διαδικασία αυτή γίνεται η εκκίνηση του ρομπότ – ταινιόδρομου – της KNAPP (π.χ. όπως
στη φαρμακαποθήκη Βόλος), δίνοντας αριθμό καταχώρησης παραστατικού το οποίο πρέπει να είναι
μηχαναγραφημένο και μή οριστικοποιημένο. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και του αριθμού
εμπορευματοκιβωτίου που θα εισέλθει στον ταινιόδρομο, για να γίνει η συσχέτιση του
παραστατικού με το εμπορευματοκιβώτιο. (Καταχώρηση με το Scanner ‘χτυπώντας’ το barcode με
τον αριθμό καταχώρησης παραστατικού και το barcode με τον αριθμό του εμπορευματοκιβωτίου
που έχουν τοποθετηθεί πάνω στο εμπορευματοκιβώτιο).
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4.5

Επαναφόρτωση Δεδομένων

Με την διαδικασία αυτή γίνεται επαναφόρτωση όλων των δεδομένων από το MegaTron. Η
επαναφόρτωση δεδομένων εκτελείτε κατά επιλογή από οποιονδήποτε χρήστη για να ενημερωθεί η
τοπική βάση με το MegaTron.

5. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Η ρύθμιση των παραμέτρων είναι απαραίτητη, ειδικά κατά την πρώτη εκτέλεση της εφαρμογής του
MegMobile.

5.1

Κωδικός Πρόσβασης & Σύνδεση

Για την εισαγωγή στις παραμέτρους του MegMobile δίνεται ο κωδικός πρόσβασης μόνο από
έμπειρο χρήστη ή τον Administrator.

Η σωστή καταχώρηση των παραμέτρων σύνδεσης είναι υποχρεωτική για την επικοινωνία του
φορητού τερματικού με τον MegaTron Mobile Server.
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Στο παράθυρο της σύνδεσης καταχωρούνται οι ακόλουθει παράμετροι :







5.2

Χρήστης MegaTron: Το όνομα του χρήστη στο MegaTron, ο οποίος θα είναι μοναδικός για
κάθε φορητό τερματικό (αυτό σημαίνει ότι για κάθε τερματικό θα πρέπει να ανοίξουμε και
από έναν νέο χρήστη στο MegaTron π.χ. PDA01, PDA02, PDA03… με τα απαραίτητα
δικαιώματα για τις διαδικασίες που θα εκτελεί από το τερματικό π.χ. εκτύπωση
παραστατικού).
Server IP: Το IP του τερματικού που θα τρέχει το MegaTron σαν Server (θα έχει ανοιχτό το
παράθυρο Mobile Server από: Παραστατικά Διακίνησης – Παραγγελίες  Βοηθητικά 
Λοιπές Βοηθητικές εργασίες  Επικοινωνία με φορητά Pocket PC).
Server Port: Η θύρα επικοινωνίας με τον MegaTron Server (να είναι πάντα 10200 εκτός αν
υπάρχει firewall που μπλοκάρει την συγκεκριμένη θύρα).
Κωδικός Πρόσβασης PDA: Ο πενταψήφιος κωδικός για την πρόσβαση στις παραμέτρους
του MegMobile.
Unicode Data: Ναί αν θέλουμε η επικοινωνία με τον MegaTron Server να είναι με μορφή
Unicode. Υποχρεωτική επιλογή αν το φορητό τερματικό δεν υποστηρίζει ελληνικά (Regional
Settings Greek) ή δεν έχουμε επιλέξει την ελληνικη κωδικοσελίδα σαν default επιλογή.

Εμφάνιση

Στο παράθυρο εμφάνισης καταχωρούνται οι ακόλουθει παράμετροι :
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Maximized Παράθυρα: Ναί αν θέλουμε η εφαρμογή να τρέχει με maximized παράθυρα.
Ανάλογα με τον τύπο του τερματικού που έχουμε βελτιστοποιεί την ανάλυση στην οθόνη.
Εντονη Γραμματοσειρά: Ναί αν θέλουμε να έχουμε πιο μεγάλα και έντονα γράμματα στην
εφαρμογή.
Default MsgBox Button (OK): Ναι αν θέλουμε στα μηνύματα να είναι προεπιλεγμένο το
‘Ναί’ ή το ‘ΟΚ’ (κατα περίπτωση) αντί του ‘Όχι’ ή του ‘Άκυρο’ που είναι τα Default.

Γενικές

5.3

Στο παράθυρο των γενικών καταχωρούνται οι ακόλουθει παράμετροι :








5.4

Παρακολούθηση Παρτίδων: Ναί αν θέλουμε παρακολούθηση παρτίδων σε όλες τις
επιλογές – λειτουργείες – της εφαρμογής που είναι εφικτό. Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να
συνυπάρξει με την παρακολούθηση ημερομηνιών λήξης.
On Line Ανεύρεση Είδους: Ναί αν θέλουμε η αναζήτηση των ειδών να γίνεται από τον
Server σε πραγματικό χρόνο και όχι από την τοπική βάση του φορητού. Αν η βάση
δεδομένων του MegaTron περιέχει πολύ μεγάλο αριθμό εγγραφών για τα είδη της αποθήκης,
αυτή η επιλογή είναι απαραίτητη, αφού η μνήμη του φορητού τερματικού είναι
περιορισμένη. Προϋπόθεση για την λειτουργία αυτή είναι να υπάρχει πάντα καλή και
αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση του φορητού τερματικού με το access point – router.
Ημερομηνίες Λήξης: Ναί αν θέλουμε παρακολούθηση ημερομηνιών λήξης σε όλες τις
επιλογές – λειτουργείες – της εφαρμογής που είναι εφικτό. Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να
συνυπάρξει με την παρακολούθηση παρτίδων.
Υποχρ. Ημ/νία Λήξης: Ναί αν θέλουμε η καταχώρηση ημερομηνιών λήξης να είναι
υποχρεωτική όταν έχουμε ενεργοποιήσει την παρακολούθηση ημερομηνιών λήξης.
Διαφορετικά η καταχώρηση των ειδών γίνεται με την ένδειξη «χωρίς ημερομηνία λήξης»
όταν καταχωρήσουμε κενό στην ημερομηνία λήξης.
Auto Backup: Ναί αν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε διαδικασία αυτόματης λήψης backup
κατα την λειτουργία της απογραφής (Μελλοντική επέκταση και σε άλλες λειτουργίες).

Απογραφές

Στο παράθυρο των απογραφών καταχωρούνται οι ακόλουθει παράμετροι :
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5.5

Εμφάνιση Υπολοίπου: Ναί αν θέλουμε να εμφανίζεται και το υπολοιπο του είδους στην
οθόνη της απογραφής όταν επιλέγουμε κάποιο είδος.
Καταχώρηση κατά Θέση: Ναί αν θέλουμε η απογραφή να γίνεται και κατα θέση,
επιλέγοντας την πριν την επιλογή ειδών.
Καταχώσηση Μηδενικής Ποσοτ: Ναί αν θέλουμε να είναι αποδεκτή η μηδενική ποσότητα
κατά την απογραφή. Διαφορετικά, με καταχώρηση μηδενικής ποσότητας το είδος
διαγράφετε από την λίστα και δεν αποστέλεται.
Άμεση Καταχώρηση Ποσότητας: Ναί αν θέλουμε η καταχώρηση της ποσότητας να γίνεται
από τον χρήστη αμέσως μετά το σκανάρισμα του είδους και όχι ανάλογα με τα χτύπηματα
του σκάνερ.
Αποστολή σε πίνακες Παραστ.: Ναί αν θέλουμε τα είδη και οι ποσότητες που απογράφουμε
να καταχωρούνται σαν παραστατικά απογραφών στους αντίστοιχους πίνακες του MegaTron
και όχι στους πίνακες απόγραφών φυσικής καταμέτρησης.
On Line Αποστολή: Ναί αν θέλουμε η αποστολή να εκτελείτε αυτόματα κάθε φορά που
απογράφουμε κάποιο είδος καί όχι στο τέλος με επιλογή.

Αγορές

Στο παράθυρο των αγορών καταχωρούνται οι ακόλουθει παράμετροι :
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Άμεση Καταχώρηση Ποσότητας: Ναί αν θέλουμε η καταχώρηση της ποσότητας να γίνεται
από τον χρήστη αμέσως μετά το σκανάρισμα του είδους και όχι ανάλογα με τα χτύπηματα
του σκάνερ.
Δημ/γία Παραγγελίας στην Ε.Π.: Ναί αν θέλουμε στην ελεύθερη παραγγελία να
δημιουργείται παραγγελία και όχι παραστατικό (που είναι default) στο MegaTron. Ο τύπος
του παραστατικού ή της παραγγελίας που θα δημιουργηθεί ορίζεται στις παραμέτρους του
MegaTron.

Πωλήσεις

5.6

Στο παράθυρο των πωλήσεων καταχωρούνται οι ακόλουθει παράμετροι :



5.7

Άμεση Καταχώρηση Ποσότητας: Ναί αν θέλουμε η καταχώρηση της ποσότητας να γίνεται
από τον χρήστη αμέσως μετά το σκανάρισμα του είδους και όχι ανάλογα με τα χτύπηματα
του σκάνερ.
Επιβ. Καταχ. Μηδεν. Ποσότητας: Ναί αν θέλουμε να εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης
όταν καταχωρούμε μηδενική ποσότητα στο είδος. (Αφορά μόνο την πώληση ανά Σταθμό).

Λοιπές
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Στο παράθυρο των λοιπών παραμέτρων καταχωρούνται οι ακόλουθει παράμετροι :





5.8

Κωδικός σταθμού: Ο κωδικός σταθμού ορίζεται μόνο για χρήστη που εκτελεί το picking
ανά σταθμό και έχει την εξής συμπεριφορά. Αν ο κωδικός σταθμού είναι ίδιος με αυτόν που
ορίζεται στις παραμέτρους του MegaTron τότε το τερματικό αναφέρεται στον σταθμάρχη
του Picking και στο picking ανά σταθμό θα εκτελεί τον τελικό έλεγχο του παραστατικού.
Διαφορετικά ο κωδικός σταθμού αντιστοιχεί στους πρώτους χαρακτήρες από τον κωδικό της
θέσης (Ράφια) της αποθήκης, και στο picking ανά σταθμό θα εμφανίζονται στο παραστατικό
για picking μόνο τα είδη των οποίων ο κωδικός της θέσης (Ράφια) αρχίζει από αυτούς τους
χαρακτήρες.
Αναπροσαρμογή τιμών: Τρόπος αναπροσαρμογής τιμών στα παραστατικά που
καταχωρούνται ή ενημερώνονται από το MegMobile, στο MegaTron. Διαθέσιμοι τρόποι
είναι βάση Τιμολογιακής Πολιτικής, Επαναϋπολογισμού ή Τρέχοντος Τιμοκαταλόγου.
Διερυμένη Ανεύρεση Είδους: Ναι αν θέλουμε στην λειτουργία ανεύρεσης είδους να
έρχονται επιπλέον πληροφορίες για τον κατασκευαστή και τον προμηθευτή του είδους.

Menu

Στο παράθυρο των παραμέτρων Menu ορίζονται οι επιλογές των menu που θέλει να εμφανίζονται
στο φορητό τερματικό ο κάθε χρήστης ανάλογα με τις απαιτήσεις του. Με την μορφοποίηση των
menu ο χρήστης δεν βλέπει επιλογές τις οποίες δεν χρησιμοποιεί, και έτσι επισπεύδει την εργασία
του.

5.9

Extra

Στο παράθυρο των X-tra παραμέτρων ξεμαρκάρεται κάποιο παραστατικό ή παραγγελία από
διάφορα στάδια πιθανόν μπλοκαρίσματος, με την εισαγωγή του αριθμού καταχώρησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι επιλογές αυτές να εκτελούνται μόνο από έμπειρο χρήστη!
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6. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟ MEGATRON
Για την λειτουργία της εφαρμογής MegMobile είναι απαραίτητη η ρύθμιση κάποιων παραμέτρων
από την εφαρμογή του MegaTron.

6.1

Παράμετροι φορητών τερματικών
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Από τις «Λοιπές Παράμετροι Παραστατικών» στο TAB «Παράμετροι φορητών τερματικών» θα
πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι απαραίτητες παράμετροι για την σωστή λειτουργία του
MegMobile.
Οι τελευταίες είναι οι πιο σημαντικές, αφού είναι υποχρεωτικές για την επικοινωνία της εφαρμογής
του MegMobile που είναι εγκατεστημένη στα φορητά τερματικά με τον MegMobile Server του
MegaTron. Στην παράμετρο Κατάλογος αρχείου εξαγωγής δεδομένων θα πρέπει να δώσουμε την
διαδρομή του καταλόγου που έχουμε δημιουργήσει, με όνομα σχετικό με το MegMobile. Ο
κατάλογος θα πρέπει να είναι κοινόχρηστος και να έχει τα απαραίτητα δικαιώματα ώστε όλοι οι
χρήστες των φορητων τερματικών να έχουν πρόσβαση σε αυτόν (shared με read-write permissions).
Η παράμετρος Θύρα επικοινωνίας με φορητά PC θα πρέπει πάντα να συμφωνεί με αυτήν που είναι
δηλωμένη στο MegMobile και να προτιμάται η 10200. Υπάρχει η δυνατότητα να ορίζονται
περισσότερς θύρες επικοινωνίας, όπου το κάθε PDA επικοινωνεί σε ξεχωριστή θύρα με το
MegaTron για βελτιστοποίηση της ταχύτητας επικοινωνίας. Η παράμετρος για Unicode Data είναι
υποχρεωτική, όταν έχουμε επιλέξει την αντίστοιχη στις παραμέτρους του MegMobile, για
επικοινωνία συσκευών που δεν έχουν ή δεν υποστηρίζουν ελληνικά. Η τιμή της παραμέτρου πρέπει
να είναι η ίδια και στις δύο πλευρές (φορητά τερματικά – MegaTron).
Οι παράμετροι δημιουργίας παραστατικών, αφορούν τις προδιαγραφές (τύπο – αιτία – σειρά) των
παραστατικών ή των παραγγελιών που θα δημιουργούνται από τις αντίστοιχες λειτουργίες των
πωλήσεων, αγορών, επιστροφών αγορών, πιστώσεων και αναλώσεων που υπάρχουν στο
MegMobile.
Οι παράμετροι για το Picking ανά σταθμό συμπληρώνονται μόνο στους πελάτες που δουλεύουν το
Picking ανά σταθμό. Ο κωδικός ελεγκτή και αντιστοιχεί στον κωδικό του σταθμάρχη που κάνει τον
τελικό έλεγχο του παραστατικού. Στις θέσεις ανά σταθμό συμπληρώνονται οι θέσεις των ειδών που
θα κάνει Picking ο κάθε σταθμός. Επίσης, επιλέγεται αν θα γίνεται Picking από παραστατικό σε
αναμονή, παραγγελία ή οριστικοποιημένο παραστατικό και οι αποδεκτοί τύποι αυτών. Τέλος
υπάρχει η δυνατότητα αποστολής μηνύυμάτων και εκτύπωσης εκκρεμοτήτων όταν κατά το Picking
βρεθούν διαφορές στις καταχωρημένες ποσότητες, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες παραμέτρους.
Στις παραμέτρους για τα λοιπά στοιχεία, θα πρέπει να έχουμε ανοίξει «Dummy» είδη στην αποθήκη
που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το MegMobile, και να δοθούν οι προκαθορισμένοι
κωδικοί αποθήκης και ειδών, για τις διαδικασίες παραλαβής ειδών χωρίς Barcode. Οι πρόσθετες
ανεύρεσης ειδών συμπληρώνονται κατά απαίτηση του πελάτη εφόσον επιθυμεί πρόσθετους τρόπους
αναζήτησης ειδών εκτός από το Barcode που είναι το Default. Default πελάτης για την άμεση
πώληση με προεπιλεγμένο πελάτη (χωρίς ερώτηση για εισαγωγή πελάτη). Οι αποδεκτοί τύποι
παραστατικών για προτιμολόγια και έλεγχο διακίνησης συμπληρώνονται μόνο στους πελάτες που
δουλεύουν προτιμολόγια ή τον έλεγχο διακίνησης αντίστοιχα. Η διάσπαση παραγγελίας σε πολλά
παραστατικά αφορά την ολοκλήρωση του Picking παραγγελίας, όπου τα είδη τις παραγγελίας
μπορούν να διασπαστούν σε περισότερα από ένα παραστατικά. Η παράμετρος για DBE Ετικέτας
συμπληρώνεται αν θελουμε δυνατότητα εκτύπωση ετικέτας είδους σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής καθώς και στην βοηθητική λειτουργία ανεύρεσης είδους.
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6.2

Mobile Server

Από την εφαρμογή του MegaTron επιλέγουμε «Επικοινωνία με φορητά Pocket PC».

Το παράθυρο που ανοίγει θα πρέπει να είναι συνεχώς ανοιχτό σε ένα συγκεκριμένο τερματικό PC,
από το οποίο θα πάρουμε το IP και την θύρα (port) και θα τα θέσουμε στις παράμετρους του
MegMobile στα φορητά τερματικα που χρησιμοποιούμε.
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6.3

Παρτίδες

Η εφαρμογή του MegMobile μπορεί να διαχειριστεί και είδη με παρτίδες εφόσον και από την
εφαρμογή του MegaTron έχει οριστεί στις παραμέτρους αποθήκης – τρόπος λειτουργίας αποθηκών
η Παρακολούθηση παρτίδων.
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6.4

Επιστροφές Πωλήσεων

Για την λειτουργία της επιλογής Επιστροφών Πωλήσεων από το MegMobile θα πρέπει να έχουν
οριστεί πρώτα οι ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ στις Λοιπές
3 – Λοιπές παράμετροι παραστατικών.
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