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  הדפסת מדבקות ברקוד–קןד לחשבשבת חלונות -חיש
 
 

 . המצורף תוכל להדפיס מדבקות ברקודHTML -בעזרת דף ה
  

  
  

  .יש לשים לב ללשוניות בחלק העליון של המסך
  

  :הגדרות כלליות
  .לפי בחירה      : שם החברה-
  .תבהתאם לתוכנת עיצוב המדבקות שמצורפ    : הדפסה באמצעות-
  .המסלול המלא למדבקה שהוגדרה    : קובץ המדבקה-
    .המסלול המלא למדבקה שהוגדרה    : מדבקת כותרת-
  c:\program files\ksh7mark   - רצוי להגדיר     : מחיצת הגדרות-
  ".שמירת הגדרות: "בסיום יש ללחוץ על כפתור    : שמירת ההגדרות-
 

  :הגדרות התחברות לחשבשבת
 .קומסל ובצע בדיקת תקינותפעל בהתאם להנחיות של 

 
  :קריאת פריטים מחשבשבת

  .אפשר להשאיר ריק ללא הגבלה    :ם" טווח מקטי-
  .סטנדרטי או לועזי    : מקור שם הפריט-
  .מחיר  ברירת המחדל שיופיע במדבקה    : מקור מחיר הפריט-
  ".1"מומלץ לציין , כל מספר שתבחר  : ברירת מחדל לעותקים-
  .רצוי שלא? לדרוס .  במידה וזה נחוץסמן    :טים חליפיים" מק-
  .סמן במידה וזה נחוץ    : מחירים מיוחדים-
  ".כן"סמן :  לקרוא את כל המחירונים-
  .אסור לסמן אם משנים באופן יזום את תאור הפריט    : לדרוס פריטים-

  ".עריכת פריטים"השינוי אפשרי במסך         
  

  .שמור הגדרות ושאב את הפריטים
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  :ספק/הגדרות לקוח

  , או הרשת) הסניף(מציינים את מפתח החשבון של הלקוח 
  ,ג המדבקה"את המחירון שיופיע ע

  ,את המסלול למדבקה המבוקשת
  ".ללא"שדה הבדיקה הסטנדרטי הוא 

  
  : סוגי ברקוד ללקוח מסוים2 -צורך ב

  :למשל,  מדבקות ללקוח בודד2קומסל מאפשרת להגדיר 
 13EAN - תוים 13, ה שניה מדבק, UPCA - תים 12עד , מדבקה ראשונה

  .ברקוד חליפי: שדה הבדיקה
  

  :עריכת פריטים
  יעיל מאד כאשר שם הפריט מכיל גם עברית וגם    : שינוי תאור הפריט-

  .אנגלית        
  

  :מפתחות חליפיים
  :הטבלה שומרת את הנתונים הבאים    : ברקוד חליפי-

  ,קוד הכרטיס בחשבשבת        
  ,מפתח הפריט בחשבשבת        
  ,פתח הפריט החליפי בחשבשבתמ        
  .מוקלד בקומסל ולא קיים בחשבשבת, ברקוד חליפי        

  
  :בחירת משתנים למדבקה

  .ציין את המשתנים המיועדים להדפסה      ? למלא -
  , במדבקה המוגדרת חייבים לדייק בשם המשתנה    : שם המשתנה-

  .נא לשים לב לאותיות גדולות וקטנות. כמובן באנגלית        
  .לחץ ועבור לחלון הבא    :גדרות שמור ה-
      : תבנית למחירים-

  
  .FastLabelהגדרה מתאימה להצגת מחירים עם אגורות דרך תוכנת 

  
  :מדבקות לפי פריטים

  .הגבל לפי הצורך  : טווח פריטים לבחירה-
  .בחר פריטים וקבע את מספר העותקים להדפסה  : בחירת פריטים להדפסה-

  . לפני שמתחילים"בטל את כולם"רצוי להקיש         
ח במידה "יש למלא את השדה עם קוד הלקוח בהנה    :ספק/ מפתח לקוח-

  .ורוצים להדפיס מחירים מיוחדים ומפתחות חליפיים        
  .שלח להדפסה    : הדפסת מדבקות-
  

  .לחילופין ניתן להדפיס כנגד מסמכים שהופקו במסמכי הרכש או המכירה
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  :בחירת סוגי מסמכים
  . את סוגי המסמכים המתאימים לשאיבהסמן    : סוג המסמך-
  

  :מדבקות לפי מסמכים
  .הגבל הגבלה תחתונה    : תאריכי המסמכים-
  
  . הספרור מתקדם בכל שאיבה    : הגדרות מיוחדות-

במעבר שנה או במידה רוצים " לאפס את כולם"יש        -
לחזור למסמכים שכבר הופקו כנגדם         

  .מדבקות
  
  "הסתיימה קריאת המסמכים: "מתקבלת הודעה    : קריאת מסמכים-
  .בחלק העליון מופיע בכל שורה מסמך נפרד  : בחירת מסמכים ושורות-

  .המיון מוצג לפי האסמכתא של המסמך        
  .יש לסמן את המסמך המבוקש        

  
  בחלק התחתון מופיעות שורות הפריטים של כל         
אפשר לבטל סימון הדפסה או לשנות את מספר . מסמך        
  ".סגור"לחץ על כפתור . קיםהעות        

  
  . שלח להדפסה    : הדפסת המדבקות-
  
  

  :נתונים נוספים למדבקה
משתמשים במסך זה כאשר יש צורך בפרמטרים נוספים למשלוח להדפסה או 

  :בעיבוד שונה של הערכים המודפסים
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  .ו" וכ2EX או 1EX= במדבקה עצמה מגדירים בשדה כשם הביטוי 
  

המסך הזה מכיל גם כפתורי שמירה וטעינה של כלל ההגדרות של התוכנה במסגרת 
  .קובץ או קבצים שיש לשמור אותם במחיצה שעוברת גיבוי שאופן תדיר
  . המתכונת הזו מאפשרת לשמור הגדרות מתאימות לכמה מטלות שונות

  .כל מה שצריך לעשות הוא להטעין את הקובץ המתאים
  
  
  

  :ביקורת אריזה
תמשים במסך זה כאשר יש צורך לוודא שהכמות המיועדת להיכנס לאריזה אכן מש

  .מדוייקת
  

  
  
  

  .המשתמש מבצע קריאת ברקוד של כל מוצר שמוכנס לאריזה
התוכנה סופרת את מספר היחידות ומתריעה כאשר הכמות המוכנסת גולשת מעבר 

  .ו מתאים לשורותלתיכנון או כאשר מפתח הפריט הנסרק אינ
  
  

  ,בברכה
  מוטי סלע 

  מ" בע קומסל מערכות מידע
    04 - 9597701'    טל

7733391  - 054  sela@komsel.co.il 
 
 

  : יום14להורדת התוכנה לתקופת נסיון של 
http://www.komsel.co.il/download/ksh7mark.zip 
 

  


