Inventar ID
InfoData SRL în calitate de dezvoltator de aplicaţii software, integrator de soluţii complete cuprinz ând atât
componentele hardware cât şi software vă oferă posibilitatea automatizării diverselor activitaţi (inventar, recepție
marfă, identificare si vânzare). Aplicatia poate fi interfatata usor cu alte aplicatii de gestiune.
Din această categorie face parte şi Aplicația Inventar ID, ce poate fi instalată pe terminale cu sistem de
operare Windows CE 5.0, Windows CE 6.0, Windows Mobile 6.5, Android. Spre exemplu se pot avea in vedere
următoarele tipuri de terminale:
a) Datalogic SKORPIO
b) Datalogic Memor
c) Haneywell Dolphin 6000,
d) Dolphin 70e Android.
Opțiunile aplicației:
1. Inventar utilizată in condiţiile în care se doreşte desfaşurarea acestei activitaţi la nivel de raion sau
magazin. Prin sincronizarea cu aplicația de gestiune, se preia baza de date pe echipamentul mobil. Modalitatea de
lucru constă în: scanarea codului de bare a fiecarei mărfi și intoducerea cantității. Operațiunea se repetă pentru
toate marfurile din raion sau magazin. Datele rezultate pot fi importate în aplicația de gestiune unde sunt salvate şi
prelucrate. In urma acestor operaţii rezultă listele de inventar. Valorificarea inventarului se poate face prin Liste de
diferente de inventar sau trecerea inventarului în stocuri ințiale (pentru situația în care se face inventar pentru
inceput de perioada (an, sezon, etc.,) )
2. Căutare date permite identificarea mărfii însemnând: denumire, cod de marfa, cod de bare, preț și stoc
prin scanarea codului de bare. Opțiunea oferă: identificare și verificarea rapidă a oricâtor mărfuri, verificarea
prețurilor la aceleași produse la alți comercianți (prin scanarea codurilor de bare comerciale și nu ce interne).
Cautarea se face dupa denumire (se utilizeaza tastatura) sau codul de bare (cu ajutorul cititorului integrat).
3. Corecţie permite corectarea cantităților introduse în timpul inventarierii (dacă din grabă sau neatenție s-a
cules 11 in loc de 1, corecția simplă și sigură se face apelând la această opțiune).
4. Verificare permite identificarea dupa nume sau dupa codul de bare afisând cantitatea numarata deja.
5. Ştergere se folsește mai rar datorită implicațiilor. În general se preferă utilizarea opțiunii Corecție.
Primele trei opțiuni oferă: siguranță și viteză.
Avantajele oferite de aplicatia Inventar, produs InfoData SRL sunt:
1) identificarea corectă și sigură a mărfurilor pe baza codului de bare;
2) scurtarea timpului de culegerea a datelor (realizarea listei de inventar, prin identificarea mărfurilor și
trecerea cantității în cazul inventarului clasic);
3) scurtarea timpului aferent inventarului datorită faptului că, transferul datelor în aplicația de gestiune se face
aproape instantaneu prin sincronizarea aplicației Inventar cu cea de gestiune InfoGES sau aplicația cu
care lucrați. Se elimină posibilitatea erorii de intruducere a inventarului în aplicația de gestiune, deoarece în
acest caz transferul se face automat, iar în program vor ajunge numai datele culese și validate de comisia
de inventariere.
4) durata de la incheierea numărării mărfii până la verificarea și valorificarea inventarului este de câteva
minute. În cazul unui inventar clasic, cu creionul) se consumă cel mai mult timp cu introducerea
inventarului în aplicația de gestiune. Pe lângă acesta, există o marjă mare de eroare. De la momentul
incheirii numărării până la valorificarea inventarului și efectuarea corecțiilor, durata poate fi de câteva zile.
5) posibilitatea utilizării scanner-ului de inventar la recepția mărfii și la facturare din programul de gestiune,
sau la vânzare la POS pe bază de factură sau proformă. Opțiunea este valabilă numai în condițiile în care
se utilizează aplicațiile produse și oferite de InfoData SRL, respectiv iPOS pentru vânzare și InfoGES
pentru gestiune.
Tot din categoria aplicațiilor pentru echipamente mobile avem realizate:
– eXpert diNing aplicație pentru vânzarea în restaurant ce rulează pe telefoane și tablete cu sisteme de
operare: Android, PDA-uri cu Windows CE, Windows Mobile sau Palm-uri cu Palm OS;
– SmartSALES aplicație pentru vânzarea în teren ce rulează pe telefoane sau tablete cu Android sau
Palm-uri cu sistem de operare Palm OS.
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