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1. Opis działania systemu
Autorskie opracowanie FAXON Service Opole oparte jest o oprogramowanie do obsługi sprzedaŜy
oraz magazynu Market oraz urządzenie do gromadzenia danych: kolektor Unitech HT660.
Dane gromadzone kolektorem, po przesłaniu do komputera (program Market) poddawane mogą być
dalszemu przetwarzaniu; raporty, zestawienia, analizy itp.
Obecnie na kolektorze mogą być realizowane następujące zadania:
- sprzedaŜ lub wydanie towaru oraz wydruk dokumentu na bezprzewodowej drukarce,
- wprowadzanie danych z remanentu.
MoŜliwe do realizacji są równieŜ inne rodzaje zastosowań np.:
- ewidencja środków trwałych w firmie w oparciu o kody kreskowe drukowane samodzielnie i przypisane do kaŜdego środka trwałego,
- ewidencja wyposaŜenia w firmie (na podobnej zasadzie, jak środki trwałe),
- obsługa głosowań na zgromadzeniach (walne zgromadzenia), w oparciu o karty do głosowania itp.
ZałoŜeniem działania systemu jest uniezaleŜnienie kolektora od komputera tzn., kolektor po przygotowaniu do pracy (załadowaniu bazy towarów, czy kontrahentów) gromadzi dane bez komunikacji
z komputerem w oparciu o identyfikację bazującą głównie na kodach kreskowych.
W dowolnym odstępie czasowym – w zaleŜności od potrzeb – dane przesyłane są do komputera
i tam podlegają dalszej obróbce.
Po przesłaniu do komputera zgromadzone w kolektorze dane są kasowane.
Do komunikacji z komputerem niezbędne są: stacja dokująca i/lub przewód łączący wg protokołu
RS232 lub USB. W zaleŜności od wybranego modelu kolektora elementy te są dostarczane wraz
z urządzeniem. Głównie ze względu na wygodę pracy zaleca się stosowanie kolektora razem ze stacją dokującą – chociaŜ podłączenie kolektora wyłącznie przez przewód, z pominięciem stacji, jest
równieŜ moŜliwe. Jednak w tym przypadku podczas podłączenia nie następuje ładowanie baterii kolektora.
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Producentem kolektora jest firma MCL Technologies.
Oprogramowanie utworzono w FAXON Service Opole
z wykorzystaniem narzędzi producenta: MCL-Designer V 3.15 © MCL-Technologies.
Producentem oprogramowania Market i wszystkich jego elementów oraz właścicielem
praw autorskich jest firma FAXON Service Opole.
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2. Kolektor danych
Kolorowy ekran
dotykowy

Dioda stanu
urządzenia, poziomu baterii

ENTER - potwierdzanie wprowadzonych danych

ESC – anulowanie, powrót,
rezygnacja

Przełączanie
klawiatury: numeryczna/znakowa

Przycisk uruchomienia lasera do
odczytu kodów
kreskowych
Spacja

Uruchomienie/wyłączenie
urządzenia

Skrócone informacje techniczne o kolektorze:
System: Microsoft Windows CE 5.0
Procesor: 300MHz Intel PXA255
Wyświetlacz: 2.7” QVGA kolorowy ekran dotykowy
Klawiatura: 36-klawiszy
Skaner kodów kreskowych: Laser scanner
Slot kart SD
802.11 b/g - Bluetooth
Baterie: 12-godzin bez zasilania
IP54 electronic enclosure
5’ (152,4 cm – ok.1,5 m) wysokość tolerowanego upadku urządzenia
Waga: 12.69 oz. (359,76 g – ok. 0,36 kg)
Wymiary: 7.85”H x 2.84”W x 1.56”D
Opcjonalny uchwyt „pistoletowy”
12 miesięcy gwarancji na urządzenie
90 dni gwarancji na baterię i kable
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Kasowanie
wprowadzonych
znaków
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Dokładna specyfikacja techniczna kolektora:
URZĄDZENIE
System operacyjny
CPU
Pamięć

Microsoft Windows CE 5.0
300Mhz Intel PXA255 Processor
64 MB SDRAM / 64 MB Flash ROM

CHARAKTERYSTYKA
Wymiary
Wysokość: 7.84”H (199,14 mm – ok. 20 cm)
Szerokość: 2.84”W (72,14 mm – ok. 7 cm)
Grubość: 1.56”D (39,62 mm – ok. 4 cm)
Waga
12.69 ounces (359,76 g – ok. 0,36 kg)
Wyświetlacz
2.7” color QVGA Backlit touch-screen, TFT-LCD
Klawiatura
36-key alphanumeric keypad
KOMUNIKACJA
Porty
Bezprzewodowa
Bezpieczeństwo

USB 1.1, RS232 1.1
Bluetooth (Class II) 802.11 b/g
WEP, WPA, WPA2-TKIP, AES Passkey (Bluetooth)

BATERIA I ZASILANIE
Główna bateria
3.7V Li-Ion 1950mAh bateria akumulatorowa-ładowalna
Czas pracy na baterii 6 do 12 godzin (zaleŜnie od konfiguracji)
Dodatkowa bateria
3.7V Ni-MH 120mAh
Czas ładowania
4 godziny przez kabel ładujący lub stację dokującą
Stacja dokujaca
USB/Rs232 z funkcją ładowania baterii
Zasilanie
5V AC adapter
ROZSZERZENIA
Slot na karty

SD

ŚRODOWISKO PRACY
Upadek
5’ (152,4 cm – ok.1,5 m). Wysokość z jakiej tolerowany jest upadek urządzenia
Environmental Sealing IP64: Zabezpieczony przed kurzem, brudem i wilgocią
Wilgotność
5% to 95% (non-condensing)
Temperatura pracy
32ºF to 122ºF (0ºC to 50ºC)
Pewność danych
-4ºF to 158ºF (-20ºC to 70ºC)
CHARAKTERYSTYKA SKANERA LASEROWEGO
Skanowanie
104 skany/sek. ± 12 skanów/sek. (bi-directional)
Kąt odczytu
47¼±3¼ default / 35¼±3¼ reduced
Odległości skanowania 4.0 mils: 1.0 in. - 5.5 in. (2.45 cm - 13.97 cm)
5.5 mils: 1.25 in. - 8 in. (3.18 cm - 20.32 cm)
7.5 mils: 1.5 in. - 13.25 in. (3.81 cm - 33.66 cm)
10 mils: 1.5 in. - 17.5 in. (3.81cm - 44.45 cm)
UPC 100%: 1.5 in. - 23.5 in. (3.81cm - 59.69 cm)
15 mils: 1.5 in. - 29.5 in. (3.81 cm - 74.93 cm)
20 mils: 1.75 in. - 35.5 in. (4.45 cm - 90.17cm)
40 mils: * - 40 in. (*- 101.6 cm)
40.0 mils: * - 55 in. (*- 139.7 cm)
* Dependent on width of bar code
Obsługiwane standardy UPC-A/E

EAN-8/13
Codabar
Code 39, Code 39 full
ASCI

Code 93
Code 32
Interleaved & Std. 2 of 5
EAN 128, Code 11

Delta
MSI/Plessey
Code 128
Toshiba
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3. Konfiguracja komputera
Komputer
Pamięć
Dysk
Myszka
System operacyjny
System sieciowy

Drukarka

Kasy fiskalne
Drukarki fiskalne

Kompatybilny z IBM PC (od 386DX). Zalecany procesor INTEL.
Min. 8 MB lub zgodnie z wymaganiami systemu operacyjnego.
Standardowy. Program po instalacji zajmuje ok. 8 MB, dla średniej firmy
przyrost danych następuje w tempie ok. 200 MB rocznie.
Dowolna, wymagany sterownik systemowy do jej obsługi.
DOS od wersji 6, Windows 9x/Me/2000/XP.
NOVELL - wszystkie wersje, Windows.
Dowolny typ (igłowa/laserowa/atramentowa), jednak nie moŜe to być drukarka z cechą określaną, jako GDI oraz obsługą wyłącznie poprzez port USB
(konieczny jest port LPT).
Drukarka musi obsługiwać tryb tekstowy (wszystkie igłowe pracują w tym
trybie) lub mieć wbudowany język opisu strony PCL w dowolnej wersji
(większość laserowych). Przy pracy w dowolnej wersji Windows zaleca się,
aby we właściwościach sterownika systemowego drukarki wyłączyć parametr „Buforuj zadania DOS” i uaktywnić znacznik „Drukuj bezpośrednio do
drukarki” (jeŜeli opcje te są dostępne).
Posnet ECR lub Posnet Perfect, ZEG, Sharp.
Posnet (wszystkie modele), Torell (Emar) Duo.

Skaner kodów

Dowolny klawiaturowy lub podłączony do portu COM1. Zaleca się skanery
laserowe. Diodowe (z ręcznym wyzwalaniem) są zbyt uciąŜliwe w pracy.

Zabezpieczenia

Bezwzględnie konieczny jest zasilacz awaryjny UPS.
Dla celów archiwizacyjnych komputer powinien być wyposaŜony w nagrywarkę CD lub inny wielkoformatowy system zapisu danych (ZIP, DVD itp.)

3.1 Główne parametry techniczne programu Market
Tryb pracy

Tekstowy 25x80 lub graficzny (okienkowy).

Polskie znaki

Windows-1250,ISO 8859-2,Mazovia,Latin2. Sterownik nie jest wymagany.

Praca w sieci

Program standardowo pracuje w trybie wielodostępowym.

Ilość dokumentów

Bez limitów, ograniczenie wyłącznie pojemnością dysku.

Liczba typów
dokumentów

Ograniczona liczbą kombinacji moŜliwych do wykorzystania w dwuznakowym symbolu, który moŜe być wypełniony dowolnym znakiem kodu ASCII.
Teoretycznie, to 65025 moŜliwości. Praktycznie (po wykluczeniu znaków
sterujących), to 8836 rodzajów dokumentów: faktur, przyjęć, przesunięć,
przecen, protokołów i dowolnych, innych operacji określonych tu, jako „typ
dokumentu”).

Ilość magazynów

Zgodnie z warunkami umowy licencyjnej, ograniczenie techniczne, to
830 584 magazynów.

Liczba
uŜytkowników

Zgodnie z warunkami umowy licencyjnej, ograniczenie techniczne to 999
osób.

Ilość stanowisk
kasowych

Zgodnie z warunkami umowy licencyjnej, technicznie – bez ograniczeń.

Ilość buforów Max 20 (równoczesne rejestrowanie kilku transakcji na jednym stanowisku).
Pozostałe, nieokreślone powyŜej parametry, np. rodzaj monitora, karty graficznej itp., nie są istotne.
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4. Praca z kolektorem
4.1 Parametry pracy kolektora
Oto specyfikacja i parametry, jakie powinny być ustawione w kolektorze:

Device :
Manufacturer : ...................... UNITECH
Model : ................................ HT660

System :
Date Format : ....................... DD/MM/YYYY
Time Format : ...................... HH:MM:SS (24H)
Language : .......................... U.S.A.
Field Sep. : ..............................<DEFAULT>
Backlight :................................10
PowerOff : ...............................60
Beeper :...................................Hight
Keyb. Beep :............................OFF
Decode Beep : ..................... OFF

Scanner :
Type : ......................................INTERNAL LASER 1D
Symbologies : .........................UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, EAN 13, EAN 8, 2 Of 5, 2 Of 5 Interl.,
Code 39, Codabar, Code 128, Code 93, MSI, EAN 128, Plessey,
Telepen
Supplementals : ......................Do not decode UPC/EAN Sup.
Add UPC : ...............................No Preamble
Code 39 :.................................Format: Standard, Check Digit: None
Codabar :.................................Format: abcd,
Check Digit: None
2 of 5 Int : ................................Check Digit: None
2 of 5 : .....................................Format: Standard, Check Digit: None
Plessey :..................................Check Digit: Mod10
MSI : ........................................Check Digit: Mod10
Telepen : ............................. Format: Ascii

Printer :

BLUETOOTH

9600,NONE,8,1,RTS/CTS

Modem :
Init :.......................................... ATE0M0V1
Dial : .......................................ATDT
Disconnect : ............................,,,,+++,,,ATH0
Auto-Answer : .........................ATS0=1
Reset : ............................... ATZ0

Keyboard :

37 KEYS

Com. Port :
COM1 : ............................... 9600,NONE,8,1,None,After (Out)

Screen Default:
Screen Mode : ..................... Full Screen
ToolBar : ............................ SIP (Soft Input Panel)
WallPaper : ......................... None
Size : ................................. Width = 240 , Height = 320
Origin : ............................... X = 1 Pixels, Y = 1 Pixels
Beep : .....................................No
BlackLight : .............................Yes
Clear : .....................................Yes

Memory :
Programs (MCL)......................Drive / Module
9
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Scripts..................................... Default
Ressources............................. Default
DataFiles (DAT)...................... Drive / Module
Capture Files .......................... Default
Lockup Files ........................... Default
Print Files................................ Default

ODBC DataSources :

Name

Host Connectivity :

Host Name
001
001
001
001
001

Host_1
Host_2
Host_4
Host_5
Host_3

Comment
SNet
099
099
099
099
001

ID.
Com Device
SERIAL
RF ADAPTER
INTERNAL MODEM
ETHERNET
USB

4.2 Program kolektora
E1. Ekran główny

E2. Nowe przyjęcie

Wybór opcji odbywa się poprzez wciśnięcie
z klawiatury numeru wybranej opcji lub jej
wskazanie rysikiem wprost na ekranie dotykowym. Jedno stuknięcie w ekran uruchamia
opcję.

Przyjęcie towaru rozpoczyna się od wskazania
dostawcy poprzez wpisanie jego numeru lub po
naciśnięciu klawisza Enter lub przycisku Dalej
(pole numer zostaje puste) wpisanie numeru
NIP. Firmę moŜna teŜ wybrać z listy kontrahentów poprzez przycisk Firmy. Uruchamiany jest
wówczas ekran E3.
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E3. Lista firm – wybór

E4. Potwierdzenie nowego przyjęcia

Aby wybrać Ŝądaną firmę, naleŜy ustawić na
niej podświetlenie i wybrać opcję Wybierz.

Po wybraniu firmy (dostawcy) na powyŜszym
ekranie wyświetlane są jej pełne dane. UWAGA:
potwierdzenie opcją Dalej powoduje zarejestrowanie dokumentu przyjęcia i zapis do bazy.

E5. Nowy towar przyjęcia

E6. Wybór towaru ze słownika

Pierwszym wypełnianym polem nowego towaru
jest kod. Jeśli towar jest oznaczony kodem kreskowym, to naleŜy na kolektorze uruchomić
skaner (duŜy Ŝółty przycisk) i odczytać kod, w
przeciwnym razie naleŜy kod podać z klawiatury lub wybrać opcję Towary. Wybranie opcji
Dalej powoduje dopisanie towaru do listy przyjęcia, wyzerowanie ekranu i ustawienie kursora
ponownie w polu Kod. Opcja Koniec zamyka
bieŜące przyjęcie. Pole Razem wyświetla łączną
wartość netto i brutto całego dokumentu.

Jeśli towar nie jest jeszcze dopisany do listy, to
naleŜy wybrać opcję Nowy. Opcja Edycja pozwala na edycję aktualnie podświetlonej pozycji
listy. Wybór Ŝądanego towaru wymaga ustawienia na nim podświetlenia i wybraniu opcji Wybierz.
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E7. Nowy towar słownika

E8. Lista towarów na przyjęciu

Jeśli na ekranie E6 wybrano opcję Nowy lub
Edycja, to dane wskazanego towaru są edytowane na ekranie E7. Potwierdzenie dokonanych
zmian wymaga wybrania opcji Dalej.

Na ekranie E5, w prawym górnym naroŜniku
okna jest ikona uruchamiająca ekran E8. MoŜliwe opcje, to: usunięcie towaru z listy (aktualizowana jest wartość dokumentu, a towar tracony
bez moŜliwości cofnięcia tej operacji), poprawa
juŜ wprowadzonej pozycji przez wybranie opcji
Edycja. Następuje wówczas przejście do ekranu
E9.

E9. Zmiana towaru na przyjęciu

E10. Usunięcie towaru z listy przyjęcia

Zmiana towaru na przyjęciu (z ekranu E8 opcja
Edycja) umoŜliwia korektę wyłącznie ilości
i/lub ceny. Zmiana towaru na inny nie jest moŜliwa. NaleŜy towar usunąć i Ŝądany wprowadzić, jak nową pozycję przyjęcia.

JeŜeli na ekranie E8 wybrano opcję Usuń, to potwierdzenie tej czynności dokonywane jest ekranem E10. Operacja jest nieodwracalna.
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E11. Zamknięcie przyjęcia

E12. Błąd zapisu

Jeśli na ekranie E5 wskazano opcję Koniec, to
uruchamiany jest ekran E11. Wybranie opcji
Powrót, powoduje przejście do ekranu E5 bez
Ŝadnych innych operacji – dane nie są tracone.

W przypadku wystąpienia błędu zapisu do pamięci kolektora np. wskutek jej przepełnienia
lub awarii wyświetlany jest ekran E37. Fakt ten
naleŜy zgłosić do serwisu (FAXON Service
Opole tel.(77) 45-20-88 lub 89).

E13. Nowe wydanie, sprzedaŜ

E14. Nowy towar wydania

Wydanie (lub sprzedaŜ) towaru rozpoczyna się
od wskazania odbiorcy poprzez wpisanie jego
numeru lub po naciśnięciu klawisza Enter lub
przycisku Dalej (pole numer zostaje puste) wpisanie numeru NIP. Firmę moŜna teŜ wybrać
z listy kontrahentów poprzez przycisk Firmy.
Uruchamiany jest wówczas ekran E3.

Pierwszym wypełnianym polem nowego towaru
jest kod. Jeśli towar jest oznaczony kodem kreskowym, to naleŜy na kolektorze uruchomić
skaner (duŜy Ŝółty przycisk) i odczytać kod, w
przeciwnym razie naleŜy kod podać z klawiatury
lub wybrać opcję Towary. Wybranie opcji Dalej
powoduje dopisanie towaru do listy wydania,
wyzerowanie ekranu i ustawienie kursora ponownie w polu Kod. Opcja Koniec zamyka bieŜące wydanie. Pole Razem wyświetla łączną
wartość netto i brutto całego dokumentu.
13
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E15. Lista towarów na wydaniu

E16. Zmiana towaru na wydaniu

Na ekranie E14, w prawym górnym naroŜniku
okna jest ikona uruchamiająca ekran E15. MoŜliwe opcje, to: usunięcie towaru z listy (aktualizowana jest wartość dokumentu, a towar tracony bez moŜliwości cofnięcia tej operacji), poprawa juŜ wprowadzonej pozycji przez wybranie opcji Edycja. Następuje wówczas przejście
do ekranu E16.

Zmiana towaru na wydaniu (z ekranu E15 opcja
Edycja) umoŜliwia korektę wyłącznie ilości i/lub
ceny. Zmiana towaru na inny nie jest moŜliwa.
NaleŜy towar usunąć i Ŝądany wprowadzić, jak
nową pozycję wydania.

E17. Usunięcie towaru z listy wydania

E18. Zapis nowego wydania

JeŜeli na ekranie E15 wybrano opcję Usuń, to
potwierdzenie tej czynności dokonywane jest
ekranem E17. Operacja jest nieodwracalna.

Jeśli na ekranie E14 wskazano opcję Koniec, to
uruchamiany jest ekran E18. Wybranie opcji
Powrót, powoduje przejście do ekranu E14 bez
Ŝadnych innych operacji – dane nie są tracone.
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E19. Wydruk wydania

Jeśli na ekranie E18 wybrano opcję Zapis i koniec, to podejmowana jest przez program próba
wysłania dokumentu do drukarki.

E20. Lista wszystkich przyjęć

E21. Lista wszystkich wydań

Z ekranu głównego E1. wybranie trzeciej opcji
powoduje wyświetlenie wszystkich dokumentów przyjęcia z moŜliwością ich wydruku lub
wglądu w pozycje dokumentów.

Z ekranu głównego E1. wybranie czwartej opcji
powoduje wyświetlenie wszystkich dokumentów
wydania z moŜliwością ich wydruku lub wglądu
w pozycje dokumentów.
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E22. OPCJE

E23. Wysłanie danych

Ekran E1 i opcja 7. Opcje, powoduje uruchomienie ekranu E22, skąd moŜliwe jest wysłanie
dokumentów przyjęcia, wydania lub remanentu
do komputera. Koniecznym jest, aby w komputerze był zainstalowany program Market oraz
MCL-Link.

Jeśli z ekranu E22 wybrano opcję Wysyłanie danych, to niniejszym ekranem E23 moŜna ustalić
zakres przesyłanych do komputera danych.
KaŜda poprawnie zakończona wysyłka powoduje skasowanie danych w kolektorze – przesłane dane naleŜy odczytać w programie Market, w przeciwnym razie dane zostaną utracone! Wybranie opcji Rezygnacja powraca do
ekranu E22 (lub E1 – zaleŜnie od wersji programu) bez Ŝadnych konsekwencji.

E24. Błąd transmisji danych

E25. Zakończenie transmisji

PoniewaŜ dane po wysłaniu są w kolektorze kasowane, to kaŜdy błąd transmisji kończy się
ekranem E24 i pozostawieniem danych bez
zmian.

Otrzymanie przez kolektor od komputera (program Market) potwierdzenia zakończenia transmisji wywołuje ekran E25 i powoduje skasowanie danych w kolektorze.
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E26. Menu katalog

E27. Kontrahenci

Z ekranu E1 wybranie opcji 5. Katalog... uruchamia ekran E26, dając wgląd w katalog kontrahentów lub towarów z moŜliwością ich edycji.

Ekran ten uruchamiany jest z poziomu ekranu
E26. MoŜliwe opcje, to dopisanie nowego kontrahenta Nowy (ekran E28), edycja danych podświetlonej pozycji listy (ekran E28) lub usunięcie podświetlonej pozycji katalogu (ekran E29)

E28. Edycja danych kontrahenta

E29. Usunięcie kontrahenta

Ekran E28 uruchamiany jest z poziomu ekranu
E27.

Usunięcie kontrahenta wymaga potwierdzenia
(wywołanie ekranu z poziomu E27). Operacja
jest nieodrwacalna.
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E30. Towary

E31. Edycja danych towaru

Słownik towarów dostępny jest z ekranu E26.
Dopisanie lub edycja towaru powodują przejście
do ekranu E31, usunięcie do E32.

Wybór opcji Nowy lub Edycja na ekranie E30
uruchamia niniejszy E31. Kod towaru naleŜy
odczytać skanerem kodów kreskowych lub wpisać ręcznie. Po wpisaniu ceny netto i stawki
VAT cena brutto jest wyliczana i podstawiana
automatycznie. Zmiana ceny brutto powoduje
przeliczenie ceny netto. W celu zapisu naleŜy
wybrać opcję Dalej.

E32. Usunięcie towaru

Usunięcie towaru z katalogu wymaga potwierdzenia i jest operacją nieodwracalną.
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E33. Remanent

E34. Wprowadzanie remanentu

Opcje remanentu uruchamiane są przez opcję
6. Remanent z ekranu E1.

Wprowadzanie remanentu nie jest dzielone na
dokumenty. Odbywa się w sposób ciągły, aŜ do
uruchomienia opcji przesłania danych do komputera (ekran E22), kiedy to następuje kasowanie. Z tego powodu zaleca się okresowe (np. po
kaŜdych 100/200 pozycjach) przesłanie danych
do komputera.

E35. Lista towarów wprowadzonych

E36. Kontrola wprowadzania danych

Wybranie opcji Lista z ekranu E34 pozwala na
dostęp do ekranu E35, a stąd moŜliwość poprawy wprowadzonej pozycji lub jej usunięcie.
MoŜliwe jest równieŜ przejście do ekranu edycji
nowej pozycji remanentu (ekran E34) przez wybranie opcji Nowy.

Jeśli na ekranie E34 wprowadzono kod towaru,
który został juŜ wcześniej zarejestrowany w kolektorze, to konieczne jest zdecydowanie, czy
chodzi o poprawę wprowadzonej juŜ pozycji –
wybrać naleŜy w takim przypadku opcję Edytuj,
czy teŜ towar ma być wprowadzony ponownie
(opcja Nowy) bez wpływu na wprowadzony
wcześniej zapis o tym samym towarze.
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E37. Błąd zapisu danych

E38. Usunięcie towaru z remanentu

W przypadku wystąpienia błędu zapisu do pamięci kolektora np. wskutek jej przepełnienia
lub awarii wyświetlany jest ekran E37. Fakt ten
naleŜy zgłosić do serwisu (FAXON Service
Opole tel.(77) 45-20-88 lub 89).

Usunięcie towaru z listy wprowadzonych pozycji potwierdzane jest ekranem E38. Potwierdzenie opcją Usuń jest nieodwracalne.

4.3 Struktura danych programu kolektora
File : <AA> TOWARY Type Lookup, Field Separator |, Sort Field 1, Optimization 1
Fields
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Total Length:

#
Field Name
Length
Nazwa
.......................................... 20
ID
........................................... 6
VAT
........................................... 3
VAT_OBL.......................................
3
KOD
.......................................... 15
JEDNOSTKA .................................
3
CENA_NETTO...............................
8
CENA_BRUTTO ............................
8
STAN
........................................... 8
SWW
.......................................... 15
-------............................................ 89

<AB> KLIENCI Type Lookup, Field Separator |, Sort None, Optimization 1
Fields
01
02
03
04
05
06
07
08
Total Length:

#
Field Name
Length
Nr
........................................... 8
NIP
.......................................... 13
Nazwa1.........................................
25
Nazwa2.........................................
25
Nazwa3.........................................
25
Miasto
.......................................... 30
Ulica
.......................................... 30
Kodp
.......................................... 12
-------- 168

<AC> ZAMOWIENIA Type Capture, Field Separator |, Sort None, Optimization 1
Fields
01
02
03
04
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#
Field Name
Length
NR
.................................................. 6
Data ................................................ 10
Godzina ............................................... 5
Kontran ................................................ 8
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05
06
07
08
09
10
Total Length:
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Suma_brutto ....................................... 10
Suma_netto ........................................ 10
K_NIP ................................................ 13
K_Nazwa1 ......................................... 25
K_Nazwa2 ......................................... 25
K_Nazwa3 ......................................... 25
-------- ........................................... 137

<AD> ZAMOWIENIA_POZYCJE Type Capture, Field Separator |, Sort None, Optimization 1
Fields
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Total Length:

#
Field Name
Length
Nr_zamowienia..................................... 6
Nr_towaru ........................................... 6
KOD
.......................................... 15
VAT
........................................... 3
Cena_brutto.......................................... 8
Cena_netto.......................................... 8
Jm
.................................................. 3
Ilosc
........................................... 8
Wartosc_brutto .............................
10
Wartosc_netto ..............................
10
Cena_zakupu_brutto .....................
8
-------............................................ 85

<AE> STALE_SYSTEMOWE Type Lookup, Field Separator |, Sort None, Optimization 1
Fields
01
02
03
Total Length:

#
Field Name
Length
NR_ZAMOWIENIA ........................
6
NR_PRZYJECIA............................
6
ID_TOWARU .................................
6
-------............................................ 18

<AF> DRUKARKA Type Print, Field Separator , Sort None, Optimization 2
Fields
01
Total Length:

#
Field Name
Length
Field 1 ........................................ 4094
-------- .......................................... 4094

<AG> STRONA_WYDRUKU Type Print, Field Separator , Sort None, Optimization 1
Fields
01
Total Length:

#
Field Name
Length
Field 1 ........................................ 4094
-------- .......................................... 4094

<AH> STRONA_HDR Type Print, Field Separator , Sort None, Optimization 1
Fields
01
Total Length:

#
Field Name
Length
Field 1 ........................................ 4094
-------- .......................................... 4094

<AI> PUSTY_PLIK_DLA_DRUKARKI Type Print, Field Separator , Sort None, Optimization 1
Fields
01
Total Length:

#
Field Name
Length
Field 1 ......................................... 4094
-------- .......................................... 4094

File : <AJ> PRZYJECIA Type Capture, Field Separator |, Sort None, Optimization 0
Fields
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Total Length:

#
Field Name
Length
NR
........................................... 6
Data
.......................................... 10
Godzina .........................................
5
Kontran..........................................
8
Suma_brutto .................................
10
Suma_netto ..................................
10
K_NIP
.......................................... 13
K_Nazwa1 ....................................
25
K_Nazwa2 ....................................
25
K_Nazwa3 ....................................
25
-------- ........................................... 137

<AK> PRZYJECIA_POZYCJE Type Capture, Field Separator |, Sort None, Optimization 1
Fields

#

Field Name

Length
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Total Length:
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Nr_zamowienia ..............................
6
Nr_towaru ......................................
6
KOD
.......................................... 15
VAT
........................................... 3
Cena_brutto ...................................
8
Cena_netto ....................................
8
Jm
........................................... 3
Ilosc
........................................... 8
Wartosc_brutto .............................
10
Wartosc_netto...............................
10
-------............................................ 77

<AR> REMANENT_POZYCJE Type Capture, Field Separator |, Sort None, Optimization 1
Fields
01
02
03
04
Total Length:

#
Field Name
Length
KOD
.......................................... 15
ILOSC
........................................... 8
CENA_BRUTTO ............................
8
WARTOSC_BRUTTO...................
10
-------............................................ 41

5. Serwis programu, pomoc techniczna
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Konsultacje autorskie

tel. kom. 605-206-707
tel. (+48 77) 455-20-88 w godz. 800-1700

Uwagi i zgłoszenia

e-mail: faxon@faxon.opole.pl
piaseczny@faxon.opole.pl
fax. (+48 77) 455-20-89

Wersje demonstracyjne,
instrukcje uŜytkownika

http://www.faxon.opole.pl

Kontakt osobisty,
listowny, pocztą tradycyjną

FAXON Service
45-309 Opole ul. Ozimska 153

