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PCS - ProCodeScan
REŠITEV ZA INVENTURO, VHOD IN IZHOD BLAGA IZ SKLADIŠČA

O PROGRAMU PCS:
ProCodeScan ali PCS je rešitev za inventuro, vhod in izhod blaga iz skladišča. 
Program za skladišče je zelo enostaven za uporabo in vam omogoča:  
●  branje črtnih kod izdelkov, vnos količine in serijske številke za izdelke;
●  izredno hiter prenos podatkov (v večini primerov zgolj v nekaj sekundah);
●  vpogled v seznam podatkov, razvrščenih po času vnosa;
●  brisanje in urejanje vnesenih podatkov;
●  enostaven izvoz podatkov.

 

ProCodeScan je združljiv z večino najbolj razširjenih  računovodskih in knjigovodskih programov v Sloveniji 
(Saop, Birokrat, Pantheon, Adamso�, Navision, Microso� Dynamics). V kolikor zaledni program omogoča 
uvoz, se  PCS lahko prilagodi zalednemu sistemu, saj imamo izdelan prilagodljiv v�čnik za povezovanje/uvoz 
in izvoz podatkov. Za natančne informacije glede izmenjave podatkov se obrnite na naše svetovalce. 

 

Program lahko sami names�te na mobilni terminal, tablico ali telefon, vendar strankam priporočamo, da 
instalacijo prepus�jo nam, in sicer zaradi najbolj op�malne nastavitve pred začetkom uporabe terminala in 
programa ProCodeScan. 

INSTALACIJA NA TERMINAL IN PRVI 
KORAKI S PROGRAMOM PROCODESCAN 

S tem je program nameščen – in deluje v demo načinu. V naslednjem koraku je potrebno določi� nastavitve. 
Za polno funkcionalnost programa ProCode boste morali na terminal prenes� datoteko s šifrantom ar�klov. 
Več o strukturi datoteke najdete v navodilih za uporabo. Za več informacij nam pišite na servis@info-kod.si

Names�tve lahko opravite, s prenosom  
names�tvene datoteke iz povezave h�ps://bit.ly/IkodPCS 

https://bit.ly/IkodPCS


Našim uporabnikom nudimo brezplačno 
oddaljeno podporo prek oddaljenega dosto-
pa v obsegu dveh ur.

UGODNOSTI, KI PRIDEJO Z LETNIM VZDRŽEVALNIM DOGOVOROM

UPORABNIŠKA PODPORA

UPORABNIŠKI NIVOJI
NADGRADNJE IN PRILAGODITVE 
PROGRAMA PROCODESCAN

Strankam, ki nimajo sklenjenega  vzdrževalnega dogovora, omogočamo plačljivo 
računalniško pomoč na daljavo. Zanjo zaprosite  z obrazcem: 
h�ps://www.info-kod.si/si/podpora/podpora-na-daljavo

  
  

 
 

 

SERVIS: +386 1 256 24 99, servis@info-kod.si

Program ProCodeScan ponuja dva 
uporabniška nivoja, uporabnik in admi-
nistrator. Administrator lahko (opcijsko) 
uporabniku omeji dostop nastavitev 
programa. 

Ker želimo, da bi vaši zaposleni opravili delo čim bolj efek�v-
no, programu redno dodajamo nove funkcionalnos�. Z 
vzdrževalnim dogovorom si zagotovite vse posodobitve. Za 
ceno nadgradnje ali prilagoditve programa nas kontak�rajte 
na prodaja@info-kod.si 

 

Strankam, ki imajo vzdrževalni dogovor, kot tudi �s�m, ki nimajo vzdrževalnega dogovora, omogočamo raču-
nalniško pomoč na daljavo, za katero lahko zaprosijo na več načinov: 

●  Podpora s klicem na plačljivo številko:

●  Plačljiva  podpora na daljavo: 

Strankam, ki nimajo sklenjenega  vzdrževalnega dogovora, omogočamo tehnično podporo s klicem na 
plačljivo številko  090 6009. 

Vsem našim poslovnim partnerjem s sklenjenim vzdrževalnim dogovorom in plačano vzdrževalnino pripada-
jo naslednje poglavitne ugodnos�:

●  

Strankam z vzdrževalnim dogovorom nudimo 
možnost zakupa ur, kar vam omogoča 
koriščenje storitev brez dodatnega naročanja 
in zaračunavanja. Za ugodnos� glede zakupa 
ur kontak�rajte prodajo.

●  

V okviru vzdrževalnega dogovora so naši 
uporabniki  upravičeni do vseh nadgradenj 
programske opreme ProCodeScan.

●  

Z vzdrževalnim dogovorom si zagotovite pred-
nostno obravnavo v primeru težav in zagotovljen 
odzivni čas, ostali uporabniki se uvrs�jo v čakalno 
vrsto.

●  

Želite preizkusi� program ProCodeScan ali ProCodeScan +. Na povezavi  
h�ps://bit.ly/IkodPCS prenesete program ProCodeScan.  Demo licenca je 
polno funkcionalna, vendar z omejitvijo števila vnosov. 

Info-kod d.o.o. vam nudi uporabniško podporo vsak delovni dan od 9.00 do 
15.00 ure. Uporabniška podpora je plačljiva. V kolikor stranka sklene 
vzdrževalni dogovor, v okviru le-tega dobi dve uri brezplačne podpore letno. 

Kontaktni podatki 
PRODAJA:
prodaja@info-kod.si
+386 1 256 24 99

https://bit.ly/IkodPCS

