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Obsługa kolektora
CPT 720

Przenośny kolektor danyh CPT 720 firmy Cipher Lab
służy do zbierania danych o stanie magazynowym. Kolektor
wyposażony jest w 8 MB pamięci na dane i umożliwia
zapamiętanie ponad 200 tys. pozycji. Każda pozycja składa
się z kodu kreskowego i ilości (z dokładnością do pięciu
miejsc po przecinku).

Urządzenie umożliwia przeglądanie, poprawianie i usu-
wanie wprowadzonych pozycji oraz przesyłanie danych do
komputera poprzez złącze szeregowe lub IRDA.

Zaletą kolektora przyspieszającego inwentaryzację jest
wyposażenie go w funkcję “Stałej ilości”. Ilość tę można
zmieniać w dowolnym momencie inwentaryzacji.

Dodatkową możliwością kolektora jest funkcja “Infor-
macja o błędnym kodzie” służąca do sygnalizowania kodów
nie odnalezionych w bazie.

1. ROZPOCZĘCIE PRACY
Z KOLEKTOREM

Kolektor danych zakupiony w firmie Kamsoft lub
u autoryzowanego partnera firmy Kamsoft jest od razu
przygotowany do pracy.

Włączenie urządzenia następuje po naciśnięciu przy-
cisku Power.

Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się
menu główne.

Menu to składa się z następujących funkcji:

- Praca terminala
- Komunikacja
- Opcje

Do wybrania żądanej funkcji służą klawisze strzałek.
W celu zatwierdzenia wyboru należy nacisnąć klawisz Enter.

2. INWENTARYZACJA

Aby uruchomić funkcję inwentaryzacji, należy
z głównego menu terminala wybrać pozycję “Praca
terminala”, a następnie funkcję “Inwentaryzator”.

Po zakończeniu tych czynności urządzenie gotowe jest
do odczytywania kodów kreskowych z opakowań.

Aby odczytać kod kreskowy należy zbliżyć czytnik do
kodu i nacisnąć przycisk “Scan” znajdujący się pod
wyświetlaczem.

Jeżeli towar nie posiada kodu kreskowego, wtedy
zamiennie można wprowadzić jego numer z aptecznej bazy
leków, a następnie nacisnąć klawisz Enter.
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W kolektorze CPT 720 istnieją dwa sposoby wpro-
wadzania danych, między którymi użytkownik może
przełączać się w dowolnym momencie trwania
inwentaryzacji:

- dopisywanie ze stałą ilością - użytkownik wprowadza
jedynie kod towaru, a jako ilość dopisywana jest stała
wartość wprowadzona przez użytkownika w funkcji
“Stała ilość”

- dopisywanie ze zmienną ilością - po każdym wpro-
wadzeniu kodu użytkownik będzie pytany o ilość. Ilość
można podawać z dokładnością do pięciu miejsc po
przecinku.

Po wpisaniu właściwej ilości i potwierdzeniu klawiszem
Enter, kolektor przechodzi w stan oczekiwania na wpro-
wadzenie nowego kodu.

W przypadku, gdy odczytany kod się powtórzy
(niektóre towary mogą znajdować się w różnych częściach
magazynu), to program kolektora zsumuje wczytaną ilość
z ilością wczytaną poprzednio.

Aby zmienić tryb pracy kolektora należy w dowolnym
momencie pracy nacisnąć klawisz F5 na kolektorze,
a następnie powrócić do inwentaryzacji. Zmianę sposobu
wprowadzania ilości kolektor zasygnalizuje komunikatem
“Ręczne wprowadzanie ilości (R)” lub “Automatyczne
wprowadzanie ilości (A)”.

Aby zmienić domyślną ilość używaną podczas trybu
“Automatyczne wprowadzanie ilości” należy nacisnąć kla-
wisz F8 na kolektorze, a następnie F4, po czym wprowadzić
nową ilość. Operację należy zatwierdzić klawiszem Enter.

Aby zakończyć inwentaryzację należy nacisnąć klawisz
ESC na kolektorze.

3. PRZEGLĄDANIE DANYCH

Jeżeli użytkownik pomylił się podczas inwentaryzacji,
może skorygować wprowadzoną ilość za pomocą funkcji
“Przegląd danych”

Aby uruchomić tę funkcję należy w menu głównym
kolektora wybrać pozycję “Opcje”, a następnie “2. Przegląd
danych”.

Po uruchomieniu funkcji na wyświetlaczu terminala
wyświetlona zostanie zawartość pierwszej odczytanej
pozycji.

W celu przeglądania kolejnych pozycji należy posłużyć
się strzałkami w lewo i prawo. Aby usunąć bieżącą pozycję
należy nacisnąć F1 na kolektorze, a następnie klawisz “*”
(gwiazdka). W celu poprawienia ilości dla bieżącej pozycji
należy nacisnąć F2., a następnie podać nową ilość. Operację
należy zatwierdzić klawiszem Enter.

4. BAZA TOWAROWA

Kolektor CPT 720 jest wyposażony w funkcję kontroli
poprawności wprowadzonego kodu. Za jej pomocą możliwe
jest identyfikowanie towarów z kodami nie zarejestro-
wanymi w systemie aptecznym już na etapie wprowadzania
do kolektora.

Aby  skorzystać z tej funkcji należy przed rozpoczęciem
inwentaryzacji załadować bazę towarową z komputera.

W tym celu należy wybrać w głównym menu kolektora
pozycję opcje, a następnie pozycję “8 - Baza towarowa”.
Następnie w programie aptecznym należy uruchomić
funkcję wysyłającą bazę towarową do kolektora.

Po załadowaniu bazy można już korzystać z tej funkcji.
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Aby włączyć tryb pracy ze sprawdzaniem kodu należy
w dowolnym momencie pracy nacisnąć klawisz F6 na
kolektorze, a następnie powrócić do inwentaryzacji. Zmianę
trybu kolektor zasygnalizuje komunikatem “Informacja o
błędnym kodzie aktywna” lub “Informacja o błędnym kodzie
nieaktywna”

5. WYSYŁANIE DANYCH

Funkcja ta umożliwia przesłanie danych odczytanych
przez kolektor do komputera.

Aby zainicjować przesyłanie danych do komputera
należy wybrać z głównego menu kolektora pozycję “Ko-
munikacja”. Kolektor przejdzie w tryb oczekiwania na
potwierdzenie gotowości komputera do rozpoczęcia
transmisji.

Po uruchomieniu odpowiedniej opcji w Różnicach
remanentowych rozpocznie się transmisja danych do
komputera.

Po przesłaniu zgromadzonych danych program kolek-
tora zaproponuje usunięcie danych z pamięci terminala. Jeśli
dane zostały odczytane przez program komputerowy, zaleca
się natychmiastowe skasowanie danych w celu uniknięcia
błędów w inwentaryzacji.

6. KASOWANIE DANYCH

W celu usunięcia danych odczytanych przez kolektor
należy z menu głównego kolektora wybrać pozycję Opcje,
a następnie funkcję “3. Usuwanie danych”.

Po potwierdzeniu wyboru klawiszem Enter, na ekranie
terminala pojawi się prośba o potwierdzenie wykonania
operacji. Po zatwierdzeniu klawiszem F1 i naciśnięciu
klawisza “*” (gwiazdka) dane zostaną usunięte.

7. WYKORZYSTANIE
KOLEKTORA W SYSTEMIE
KS-APTEKA WINDOWS

Przed rozpoczęciem pracy z kolektorem w programie
Apw14 - Magazyn należy skonfigurować go w module
Apw41 - Administrator.

Aby uruchomić transmisję danych z kolektora do
programu komputerowego należy skorzystać z dostępnych
w funkcji “Różnice remanentowe” w module Apw14 -
Magazyn.

Z menu “Kolektor” należy wybrać opcję “Czytaj dane
(port COM)”. Program wyświetli okno z poleceniem
uruchomienia funkcji przesyłania danych w kolektorze. Po
włączeniu tej funkcji w kolektorze i zatwierdzeniu okna
klawiszem Enter rozpocznie się transmisja danych.

Aby przesłać bazę towarową do kolektora należy
z menu “Kolektor” wybrać opcję “Ładuj towary do kolek-
tora” Program wyświetli okno z poleceniem zainicjowania
funkcji ładowania bazy towarowej kolektorze. Po włączeniu
tej funkcji w kolektorze i zatwierdzeniu okna klawiszem
Enter rozpocznie się przesyłanie bazy towarowej z kom-
putera do kolektora.


