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PCS FUNKCIONALNOSTI
Program PCS je namenjen zajemu črtne kode, vnosu količine ali serijske številke izdelka. Poleg tega omogoča
iskanje po šifrantu ar�klov, ki se ga izvozi na terminal prek brezžične WI-FI ali FTP povezave.
Na voljo so naslednje skupine funkcionalnos�:
● Vnos podatkov/branje podatkov
● Preverjanje cen
● Uporabniške nastavitve
● Izbira jezika in nastavitve jezika
● Nastavitve datotek
● Iskanje podatkov
● Splošne funkcionalnos�
● Nadgradnja programa

1) VNOS PODATKOV/BRANJE PODATKOV
- Program podpira vnos podatkov iz različnih simbologij po standardu GS1-128.
- V primeru, da je na terminal prenesen šifrant ar�klov, se pri branju črtne kode na zaslonu avtomatsko
prikažejo vsi podatki o ar�klu (cena, zaloga, popust).
- Program omogoča, da opravljamo več nalog istočasno (lahko delamo z več dokumen� hkra� – npr.
delamo inventuro, potem pa začnemo dela� prevzem).
- Program opozori na ar�kel, ki ga ne prepozna (ga ni v šifrantu) – v tem primeru program onemogoči
vnos.
- Program omogoča avtomatsko obdelavo sestavljene kode (EAN13), tako da loči težo (ali količino).
- Program omogoča avtomatsko obdelavo sestavljene kode (GS1-128), tako da loči težo, količino, serijsko
številko, LOT, datum izdelave in “best before”.
- Možnost seštevanja ar�klov, ki imajo enako kodo.
- Možnost vnosa serijske številke in LOT-a.

2) PREVERJANJE CEN
- Okno za hitro preverjanje cen, popustov in
zaloge ob kupčevem poizvedovanju (npr. ob
sezonskih popus�h).

3) UPORABNIKI
- Možnost vnosa naziva uporabnika terminala
(uporabnik je zabeležen pri izvozu podatkov).

4) JEZIKI
Možnost izbire jezika, trenutno program
podpira naslednje jezike:
- slovenski, angleški, hrvaški, srbski, bosanski.

6) NASTAVITVE DATOTEK
- Različne možnos� (tudi avtomatskega)
poimenovanja izhodnih datotek in
avtomatsko ali ročno brisanje datotek po
prenosu.
- Poljubna nastavitev strukture uvozne in
izvozne datoteke.

8) SPLOŠNE FUNKCIONALNOSTI
- Možnost pregledovanja, brisanja, urejanja
vnesenih podatkov.
- Enostaven priklic programa TeamViewer za
uporabniško pomoč na daljavo.

5) UVOZ IN IZVOZ PODATKOV
- V programu lahko nastavljamo decimalno
vejico oz. piko – ProCodeScan se prilagodi
vašemu ERP sistemu ali OS lokalizacijam.
- Možnost izbire, ali želite prenaša� podatke
preko ETH mreže, WIFI povezave ali FTP
povezave.
- WI-FI prenos poteka s pomočjo programa
MIS komunikator, ki ga names�mo na
delovni računalnik ali strežnik znotraj
podjetja. Za inštalacijo programa so
potrebne administratorske pravice.
7) ISKANJE PODATKOV
- Možnost iskanja po nazivu ali po šifri.

9) NADGRADNJE PROGRAMA
- Za stranke z vzdrževalnim dogovorom je
možna avtomatska nadgradnja s klikom na
gumb v programu.

UPORABNIŠKA PODPORA
Strankam, ki imajo sklenjen vzdrževalni dogovor, kot tudi �s�m, ki nimajo vzdrževalnega dogovora,
omogočamo računalniško pomoč na daljavo, za katero lahko zaprosijo na več načinov:
●

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

●

Plačljiva podpora na daljavo:
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

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

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

