wer.02 (2007-07-13)

Kolektory danych z programem „INWENTARYZATOR”
i WA-PRO „WF-MAG” (DOS)

Instalacja i uruchomienie

A. Wersje programów
Program/plik

Wersja

Producent
WA-PRO Sp. z o.o.

„WF-MAG” (DOS)

4.210.09

„INWENTARYZATOR” (program w kolektorze danych!)

1.80 lub 1.91

DOWNLOAD.EXE

3.50 „konsola”

(www.comarch.pl)

NOVITUS SA
(www.novitus.pl)

B. Funkcjonalność
W programie WF-MAG za pomocą kolektora danych moŜna:
- przeprowadzać inwentaryzację
- wprowadzać dane do dokumentów rozchodu (sprzedaŜ)
- wprowadzać dane do dokumentów przychodu (dostawa)
- wprowadzać dane do dokumentów MM, PW, RW

C. Instalacja
Do głównego folderu programu WF-MAG
DOWNLOAD.EXE (w wersji „konsolowej”).

(zwykle

C:\WFM4\)

naleŜy

skopiować

plik

UWAGA:
Pliki DOWNLOAD.EXE i UPLOAD.EXE dostarczane są w pakiecie oprogramowania INWENTARYZATOR. MoŜna je równieŜ pobrać
ze strony www.novitus.pl (dział: Centrum Obsługi Klienta, Pliki do pobrania, Kolektory danych).

D. Konfiguracja kolektora
W programie Inwentaryzator (menu Konfiguracja, Parametry Transmisji) wybrać odpowiednią
szybkość transmisji i właściwy interfejs komunikacyjny (w większości przypadków „ustawienia
domyślne” będą właściwe).
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E. Konfiguracja programu WF-MAG
1. W głównym oknie programu WF-MAG wybrać Konfiguracja, Urządzenia, kolektor danych
a następnie:
a. ”podświetlić” pozycję OPTICON CLT1923, Inwentaryzator Optimus-iC v1.03 (nie
naciskać klawisza ENTER),
b. nacisnąć klawisz F2, wybrać port komunikacyjny do którego podłączony jest kabel/dok
komunikacyjny kolektora (w przypadku doku/kabla w wersji USB, numer „wirtualnego”
portu COM moŜna podejrzeć w MenedŜerze Urządzeń Windows-a) i zatwierdzić wybór
portu,
c. zatwierdzić wybór kolektora,
d. zaakceptować zmiany w konfiguracji.

[]--------[ KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ]--------+
¦ parametry portow szeregowych :
¦
¦
» kod kreskowy «
¦
¦ kolektor danych
:KD_OPTICO3 ¦
¦ czytnik kodu kreskowego
:
¦
+------------------------------------------+

UWAGI:
1. W programie WF-MAG nie moŜna wybrać portu COM o numerze wyŜszym niŜ42. Jeśli transmisja ma się odbywać przez port
COM3 lub wyŜszy (maksymalnie COM256), to naleŜy odpowiednio zmodyfikować plik LOAD.INI (plik ten pojawi się w folderze
systemowym subiekta po pierwszym uruchomieniu komunikacji z kolektorem), zastępując znak „=” znakiem „~” (czyli np. chcąc
komunikować się przez COM48, w pliku LOAD.INI powinien być wpis: port COM ~ 48)
2. Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany prędkości transmisji, to moŜna to zrobić jedynie modyfikując plik LOAD.INI

F. Wysyłanie danych do kolektora
Program WF-MAG nie ma wbudowanych procedur umoŜliwiających bezpośrednie przesyłanie
bazy danych towarów do kolektora.

G. Odbieranie danych z kolektora
W programie WF-MAG odbiór danych z kolektora (w miejscach gdzie jest to moŜliwe – patrz
pkt B) następuje po naciśnięciu SHIFT F6, w momencie, gdy program oczekuje na wpisanie
danych towarów do tworzonego właśnie dokumentu.
UWAGI:
1. Transmisję naleŜy najpierw uruchamiać na komputerze, a dopiero później na kolektorze (zgodnie z informacją wyświetlaną przez
program komunikacyjny)!
2. Jeśli w kolektorze zainstalowany jest program INWENTARYZATOR+ (w.1.91), WF-MAG nie będzie odbierał cen z kolektora
(najlepiej, więc w kolektorze ustawić opcję CENA – AUTOMATYCZNIE).
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