
Dokumentacja dla Scandroid.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0.
Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Scandroid to aplikacja przeznaczona dla mobilnych handlowców. Możliwe są dwa tryby
pracy:

offline  –  umożliwia  wystawianie  dokumentów  bez  podłączenia
ciągłego z serwerem RC-HURT poprzez internet

online – wymaga stałego podłączenia siecią z serwerem rc-hurt



Wstępna konfiguracja programu Scandroid

Po zainstalowaniu programu Scandroid należy dokonać jego wstępnej konfiguracji.

Pola  możemy  potwierdzać  z  klawiatury  wirtualnej  wybierając
przycisk [DALEJ]
W  przypadku  pola  "Numer  licencji  serwera"  sugerujemy  jego
pobranie z serwera RC-HURT automatycznie za pomocą strzałki
umieszczonej po lewej stronie pola.
Pozwoli to na weryfikację czy wprowadzone parametry połączenia
do serwera RC-HURT są poprawne.

Przed  potwierdzeniem  danych  rejestracyjnych  należy  wybrać
odpowiednią wersję programu Scandroid: ONLINE lub OFFLINE.
Domyślnie  aplikacja  pracuje  w  trybie  ONLINE  pobierając
informację o towarach i kontrahentach bezpośrednio z serwera
RC-HURT-Scandroid.  Wyłączenie  trybu  ONLINE  pozwala  na
kopiowanie  z  serwera  RC-HURT  informacji  o  towarach  i
kontrahentach  do  lokalnej  bazy  danych  i  dalszą  pracę  bez
połączenia  sieciowego  (praca  OFFLINE)  oraz  późniejsze
przesyłanie  stworzonych  dokumentów,  gdy  sieć  jest  dostępna.

Możliwość pracy OFFLINE wymaga zakupu odpowiedniej licencji. Jeżeli mamy wykupioną
licencję do pracy OFFLINE możemy pracować w obu trybach (ONLINE i OFFLINE). Jeżeli
mamy tylko licencję do pracy ONLINE to wyłączenie tego trybu (przełączenie w OFFLINE)
będzie skutkowało ponowną rejestracją i prośbą w wykupienie dodatkowej licencji.

Zgłoszenie rejestracyjne potwierdzamy wybierając opcję [REJESTRUJ].

W  pozycji  "Test  połączenia"  możemy  wykonać  sprawdzenie  połączenia  z  serwerem
RC-HURT-Scandroid, zaś w pozycji "Pobierz nr licencji serwera" można pobrać nr licencji
programu RC-HURT.

Alternatywnie użytkownik może wywołać "menadżer aplikacji" systemu Android i po
wybraniu aplikacji "Scandroid" wybrać opcję "Wyczyść dane". Spowoduje to wykasowanie
wszystkich danych aplikacji Scandroid i po jej ponownym uruchomieniu program poprosi
o podanie pełnych danych rejestracyjnych.



Połączenie z serwerem, logowanie użytkownika

Jeżeli  połączenie  z  serwerem RC-HURT-Scandroid  zostało  poprawnie  skonfigurowane i
program  zarejestrowany  to  przy  uruchamianiu  programu  lub  też  w  momencie  gdy
potrzebne jest połączenie z serwerem a dotychczas nie nawiązano połączenia pojawi się
okienko "Logowanie" z pytaniem o "identyfikator użytkownika" i "hasło" do połączenia z
serwerem RC-HURT-Scandroid. Parametry te są ustalane w programie RC-HURT w menu
"Scandroid" pozycja "lista terminali" dla każdego z terminali oddzielnie. Uwaga wielkość
liter w polu "hasło" ma znaczenie.

Jeżeli udało się zalogować do programu to w górnej części ekranu pod
napisem "Scandroid" pojawi się  zielony pasek z  napisem "Połączony".
Gdy  brak  jest  połączenia  z  serwerem  RC-HURT  pasek  ten  ma  kolor
czerwony  z  napisem  "Brak  połączenia".  Jeżeli  pracujemy  w  trybie
OFFLINE to powyższy pasek ma kolor niebieski i  zawiera napis "Praca
offline - Brak połączenia" lub "Praca offline - Połączony"

Możemy teraz pracować z programem.

W przypadku gdy chcemy mieć możliwość pracy w miejscach gdzie nie
ma sieci należy skopiować z serwera RC-HURT-Scandroid bazę towarów i
kontrahentów. W tym celu wybieramy opcję "Pobieranie" a następnie:

• Pobierz towary
• Pobierz kontrahentów
• Pobierz formy płatności

i zaznaczamy w dolnej części opcję:   [v] Praca offline

Uwaga: Możliwość pobrania towarów i kontrahentów dotyczy tylko wersji Scandroid z licencją do pracy OFFLINE.



Tworzenie zamówień

W procesie tworzenia zamówienia (dokumentu) wyróżniamy główne etapy:
• tworzenie pustego (nowego) dokumentu
• wybór odbiorcy (wypełnienie nagłówka)
• dodawanie towarów/usług do dokumentu
• wysłanie dokumentu do serwera RC-HURT

Tworzenie pustego (nowego) dokumentu

W menu głównym wybieramy opcję DOKUMENTY. W tym momencie widzimy pusty ekran
(jeśli  nie  mamy  jeszcze  utworzonych  dokumentów)  lub  dokumenty  już  przez  nas
utworzone/wysłane. W liście tej status dokumentów zaznaczony jest kolorem:

• biały pusty nowy dokument
• żółty nowy dokument z towarami
• niebieski dokument wysłany na serwer
• czerwony dokument wysłany na serwer, a następnie zmieniony

W prawym górnym lub  prawym dolnym rogu  ekranu  są  dostępne
dodatkowe opcje zależnie od miejsca w programie, w którym jesteśmy.
Na niektórych urządzeniach dostęp do tych funkcji jest wyświetlany jako
pionowy  trzy-kropek.  Dodatkowo  te  sam  funkcjemożna  wywołać
korzystając  z  klawisza  MENU  o  ile  urządzenie  jest  w  taki  klawisz
wyposażone.

Po  wybraniu  menu  kontekstowego  mamy  możliwość  stworzenia
nowego  dokumentu.  Należy  pamiętać,  że  to  tworzy  pusty  nagłówek,
zupełnie  bez  kontrahenta  i  pozycji,  które  musimy  dodać  w  kolejnych
krokach edycji tego dokumentu.



Wybór odbiorcy (wypełnienie nagłówka)

W  momencie,  kiedy  znajdujemy  się  w  dokumencie,  aktywne jest  pole
dodawania  towarów.  Aby  wypełnić  nagłówek,  należy  zaznaczyć  pole  o
nazwie  :  „NAGŁÓWEK”  w  prawym  górnym  rogu.  Zaznaczenie  jest
sygnalizowane podkreśleniem w kolorze niebieskim.

Następnie można wybrać kontrahenta, rodzaj i termin płatności.

Dodawanie towarów/usług do dokumentu

Na początku dokument nie zawiera żadnych towarów – jest pusty. Należy wybrać przycisk
menu (w prawym dolnym rogu), aby dodać towary.

W tym momencie wybieramy MENU w
prawym dolnym rogu ekranu.

Pojawi się opcja – wybieramy:
„SZUKAJ TOWARÓW”

Możemy wpisać fragment kodu lub nazwy
towaru

Wybieramy z listy konkretny towar Wprowadzamy żądaną ilość Dokument z kilkoma towarami

UWAGA!

Operację dodawania towarów należy powtarzać tyle razy, ile pozycji towarowych chcemy
dodać do dokumentu.



Wysłanie dokumentu do serwera RC-HURT

W momencie,  kiedy towary są umieszczone na dokumencie, można od
razu  wysłać  taki  dokument  do  RC-HURT.  Należy  pamiętać,  że  wysłanie
możliwe  jest  tylko  w  przypadku  łączności  z  siecią  Internet  (może  to
powodować opłaty za transfer).

Wysyłanie możliwe jest po wybraniu menu opcji w prawym dolnym rogu
ekranu.

Poprawne wysłanie jest sygnalizowane komunikatem na dole ekranu.

Po wysłaniu dokument zmienia kolor na liście zgodnie z ustawieniami:

• biały pusty nowy dokument
• żółty nowy dokument z towarami
• niebieski dokument wysłany na serwer
• czerwony dokument wysłany na serwer, a następnie zmieniony


