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Formulář pro přihlášení k MS SQL serveru 
Po vyplnění požadovaných údajů a kliknutí na tlačítko OK, dojde k přihlášení uživatele do aplikace. 

Uživatel musí být přidán do číselníku uživatelů. Vybrán bude podle přihlašovacího jména do 

Windows. 
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Formulář požadavky 
 

 

 

 

 

 

 

  

Semafor zobrazující počty 

požadavků v databázi pro aktuální 

den rozdělený podle stavů 

(aktualizuje se každé 2 minuty) 

Díly aktuálně 

vybraného požadavku 

Výpis požadavků barevně rozlišený 

podle stavu. Řádek s vybraným 

požadavkem je obarven modře 

Tlačítka pro operace s požadavky 
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Formuláře ve čtečce 

Snímání dílů: 
 

 

 

 

     

Při vstupu na tento formulář je nabídnuta první položka, ze všech požadavků přihlášeného skladníka, 

setříděných podle lokace. Pokud chce skladník pracovat na jiné lokaci s jinou položkou, tak může 

zmáčknout červené tlačítko a sejmout SAP kód dílu, se kterým chce pracovat. Změnit díl, který se má 

aktuálně snímat lze tlačítkem šipkou nahoru nebo dolu nebo formulářem Listování mezi díly. 

 

Listování mezi díly na samostatném formuláři: 
Tento formulář se zobrazí po stisknutí zeleného tlačítka na formuláři Snímání dílů. Seznam dílů se 

zobrazí až po vybrání požadované soupravy a stisknutí tlačítka ENT. Dodatečně se přepnout na jinou 

soupravu lze stisknutím červeného nebo zeleného tlačítka a znovu je nutné vybrat soupravu a 

stisknout ENT. Formulář se ukončuje tlačítkem ESC nebo tlačítkem ENT, které vyvolá přechod na díl, 

na kterém je kurzor (lze přejít pouze na díly, které dosud nemají zadané množství). 

       

Pole pro ruční zadání kódu SAP, které lze 

využít, pokud kód není čitelný skenerem, 

případně kód chybí úplně. 

Pokud jsou 

v tomto 

seznamu řádky, 

znamená to, že 

díl bude 

požadován i pro 

tyto zobrazené 

soupravy 
Výpis informací o 

požadovaném díle 

Šipkou nahoru nebo dolu 

vybrat požadovanou 

soupravu a stisknout ENT 

Seznam zobrazující 

informace o dílech 

vybrané soupravy 
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Požadavky 

Kódy požadavků: 
Požadavku je automaticky přiděleno unikátní číslo ve tvaru YYMMDDxxx. Xxx je automaticky 

generované číslo, které je generováno pro daný den. 

 

Stavy požadavků: 
Vytváří se 

Pořízený 

Přiřazený skladník 

Zpracovává se 

Částečně vyřízený 

Změna množství 

Vyřízený 

Potvrzený 
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Automatický upozorňovač pro mistry 
Pokud skladník vyřídí ve čtečce kompletně nějaký požadavek a přenese ho programem do PC, tak 

pokud má mistr, který je autorem požadavku puštěný program (může být v kterékoliv jeho části), tak 

se mu zobrazí hláška viz snímek. Po kliknutí na OK, je stav požadavku převeden na potvrzený. 
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Formulář Tisk 
Z formuláře se tisknou štítky na tiskárnu Zebra. Vytištěný štítek obsahuje QR kód a text podle vybrané 

etikety (díly a uživatelé). 

 

Tiskárnu je nutné mít sdílenou. Její název sdílené složky se v aplikaci nastavuje ve formuláři 

Nastavení, který se otevírá přes menu Nastavení, nejdříve je nutné udělat dvojklik na logo ICS (v 

pravém horním rohu zčervená nápis Pro). Parametry z tohoto formuláře se ukládají do profilu 

uživatele Windows, takže si toto musí každý uživatel nastavit zvlášť. 
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Formulář Inventura 

 

 

Formuláře ve čtečce: 
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Formulář Log činností 
Všechny činnosti v programu jsou logovány. Tímto formuláře je možné je zobrazovat a filtrovat. 
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Formulář Díly balíčků 
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Číselník Seznam uživatelů 
Pokud se provádí nějaká úprava uživatele, který je již v aplikaci přihlášen, tak aby se u něj úprava 

projevila, je nutné, aby program ukončil a znova spustil a přihlásil se. 
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Číselník Seznam skupin uživatelů 
Pokud se provádí nějaká úprava  skupiny, pod kterou je aktuálně v aplikaci nějaký uživatel již 

přihlášen, tak aby se u něj úprava projevila, je nutné, aby program ukončil a znova spustil a přihlásil 

se. 
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Číselník Katalog dílů 

 

Pro zkopírování do schránky jakékoliv hodnoty z tabulek stiskněte pravé tlačítko myši na hodnotě 

kterou chcete zkopírovat. Pro kopírování z detailu, se musí nejdříve text označit a pak stisknout pravé 

tlačítko myši a zvolit kopírovat nebo stisknout ctrl + c. 
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Číselník Balíčky dílů 
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Číselník Seznam souprav 
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Přihlášení a hlavní menu ve čtečce 
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Ovládání čtečky MC32 
 

 

Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka se 

vyvolá reset čtečky, pokud například 

dojde k „zamrznutí“ systému. 

Tlačítko BKSP slouží 

k smazání naposled 

napsaného znaku 

Tlačítko ESC na 

většině formulářů 

slouží k jeho zavření 

Pero pro pohodlnější 

ovládání dotykové obrazovky 

Žlutá tlačítka slouží 

k zapnutí skeneru 

Červeným tlačítkem může skladník 

změnit položku, na které chce 

pracovat (na formuláři POŽADAVKY) 

Zeleným tlačítkem se vyvolá listování 

mezi díly jednotlivých souprav nebo 

všech dílů, pokud skladník potvrdí VŠE 


