חישקוד ל   – SBOהדפסת מדבקות ברקוד
בעזרת תוכנת קומסל תוכל להדפיס מדבקות ברקוד.

יש לשי $לב ללשוניות בחלק העליו של המס .
הגדרות כלליות:
 ש $החברה:
 הדפסה באמצעות:
 קוב& המדבקה:
 מדבקת כותרת:
 מחיצת הגדרות:
 שמירת ההגדרות:

לפי בחירה.
בהתא $לתוכנת עיצוב המדבקות שמצורפת.
המסלול המלא למדבקה שהוגדרה.
המסלול המלא למדבקה שהוגדרה.
רצוי להגדיר  c:\program files\kstmark
בסיו $יש ללחו& על כפתור" :שמירת הגדרות".

הגדרות התחברות ל  :SBO
פעל בהתא $להנחיות של קומסל ובצע בדיקת תקינות.

טלפו:
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קריאת פריטי:
אפשר להשאיר ריק ללא הגבלה.
 טווח מקטי":$
סטנדרטי או לועזי.
 מקור ש $הפריט:
מחיר ברירת המחדל שיופיע במדבקה.
 מקור מחיר הפריט:
 ברירת מחדל לעותקי :$כל מספר שתבחר ,מומל& לציי "."1
סמ במידה וזה נחו& .לדרוס ? רצוי שלא.
 מק"טי $חליפיי:$
סמ במידה וזה נחו&.
 מחירי $מיוחדי:$
 לקרוא את כל המחירוני :$סמ "כ".
אסור לסמ א $משני $באופ יזו $את תאור הפריט.
 לדרוס פריטי:$
השינוי אפשרי במס "עריכת פריטי."$
שמור הגדרות ושאב את הפריטי.$

עריכת פריטי:
 שינוי תאור הפריט:

יעיל מאד כאשר ש $הפריט מכיל ג $עברית וג$
אנגלית.

מפתחות חליפיי:
 ברקוד חליפי:

הטבלה שומרת את הנתוני $הבאי:$
קוד הכרטיס,
מפתח הפריט,
מפתח הפריט החליפי,
ברקוד חליפי ,מוקלד בקומסל.

בחירת משתני למדבקה:
 למלא ?
 ש $המשתנה:
 שמור הגדרות:
 תבנית למחירי:$

ציי את המשתני $המיועדי $להדפסה.
במדבקה המוגדרת חייבי $לדייק בש $המשתנה,
כמוב באנגלית .נא לשי $לב לאותיות גדולות וקטנות.
לח& ועבור לחלו הבא.

הגדרה מתאימה להצגת מחירי $ע $אגורות דר תוכנת העיצוב.

מדבקות לפי פריטי:
הגבל לפי הצור .
 טווח פריטי $לבחירה:
 בחירת פריטי $להדפסה :בחר פריטי $וקבע את מספר העותקי $להדפסה.
רצוי להקיש "בטל את כול "$לפני שמתחילי.$
יש למלא את השדה ע $קוד הלקוח בהנה"ח במידה
 מפתח לקוח/ספק:
ורוצי $להדפיס מחירי $מיוחדי $ומפתחות חליפיי.$
שלח להדפסה.
 הדפסת מדבקות:

טלפו:
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נית לאתר פריט נחו& להדפסה על פי הפרמטרי $שמופיעי $משמאל.
המשתמש קובע את מספר ההעותקי.$
הקלקה על הח& האדו $שמימי למפתח הפריט פותחת את ד +המידע של הפריט.
ד +זה מתעדכ ומציג את כלל נתוני הפריט  ,הכל בד html +שטוח ,נוח מאד להבנה.

לחילופי נית להדפיס כנגד מסמכי $שהופקו ב .SAP Business One

בחירת סוגי מסמכי:
 סוג המסמ :

סמ את סוגי המסמכי $המתאימי $לשאיבה.

מדבקות לפי מסמכי:
 תאריכי המסמכי:$

הגבל הגבלה תחתונה.

 הגדרות מיוחדות:

הספרור מתקד $בכל שאיבה.
 יש "לאפס את כול "$במעבר שנה או במידהורוצי $לחזור למסמכי $שכבר הופקו כנגד$
מדבקות.

מתקבלת הודעה" :קריאת המסמכי $הסתיימה"
 קריאת מסמכי:$
 בחירת מסמכי $ושורות :בחלק העליו מופיע בכל שורה מסמ נפרד.
המיו מוצג לפי האסמכתא של המסמ .
טלפו:
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יש לסמ את המסמ המבוקש.
בחלק התחתו מופיעות שורות הפריטי $של כל
מסמ  .אפשר לבטל סימו הדפסה או לשנות את מספר
העותקי .$לח& על כפתור "סגור".
 הדפסת המדבקות:

שלח להדפסה.

רוב המשתמשי $מעדיפי $לציי את האסמכתא של המסמ המבוקש בשדה
"ממספר".
התוכנה מציגה את הנתוני $ומאפשרת הדפסה מיידית או שליטה ידנית על שורות
הפריטי $ומספר העותקי $להדפסה.
ברוב המקרי $עיצוב המדבקה נעשה בעזרת תוכנת עיצוב מדבקות שקומסל
מספקת.
נית לבחור בי המדבקות המעוצבות לפני השליחה להדפסה.
כל מדבקה מיועדת להדפסה במדפסת מוגדרת ,כ שנית להדפיס מדבקה א'
במדפסת  xומדבקה ב' במדפסת .y
לדוגמה ,א $יש צור לשלוח דוגמאות ברקוד ליצר בסי מכווני $מדבקה להדפסה
במדפסת  PDFשמייצרת קוב& .את הקוב& מצרפי $למשלוח מייל ,הכל ללא עלויות
של הדפסה.

טלפו:
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נתוני נוספי למדבקה:

משתמשי $מתוחכמי $יותר משתמשי $במס נתוני $נוספי $למדבקה.
דוגמה לשימוש בביטויי:$
שורת הפריט הראשונה במסמ כלשהו מקבלת בסאפ את הסיפרה אפס.
על מנת להציג את השורה הראשונה ע $הסיפרה " "1מקלידי $בביטוי את המשפט
הבא. "LineNum + 1 " :
רצוי להשתמש בסימ "~" לפני כל ביטוי .זה מאפשר להדפיס ע $אות $הגדרות ג$
מדבקות ע"פ פריטי .$הסימ הזה נמצא במקלדת משמאל לסיפרה "."1
שימוש בשדות :UDF
קומסל מציגה ומאפשרת הדפסה לפי שדות  UDFשהוקמו בטבלאות הבאות:
פריטי ,$לקוחות ,כותרת המסמ ושורות המסמ .
שימוש בשאילתות בנויות:
במקו $להזדקק לשדות  UDFנית לערו שאילתה  SQLמורכבת .לדוגמה
השאילתה הבאה מדפיסה את הש $של חשבו ההכנסה שמופיע בכל שורת מסמ :
)L.(Select A.AcctName From OACT A where A.AcctCode = L.AcctCode

השאילתה הבאה מדפיסה את ש $קבוצת ההשתייכות של הלקוח:
)H.(Select G.GroupName From OCRG G Where G.GroupCode = C.GroupCode

טלפו:
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שמירת קונפיגורציה:
בלשונית טבלאות והגדרות:
המס הזה מכיל ג $כפתורי שמירה וטעינה של כלל ההגדרות של התוכנה במסגרת
קוב& או קבצי $שיש לשמור אות $במחיצה שעוברת גיבוי שאופ תדיר.
המתכונת הזו מאפשרת לשמור קונפיגורציה מתאימה לכמה מטלות שונות.
כל מה שצרי לעשות הוא להטעי את הקוב& המתאי.$

ביקורת אריזה:
משתמשי $במס זה כאשר יש צור לוודא שהכמות המיועדת להיכנס לאריזה אכ
מדוייקת.

המשתמש מבצע קריאת ברקוד של כל מוצר שמוכנס לאריזה.
התוכנה סופרת את מספר היחידות ומתריעה כאשר הכמות המוכנסת גולשת מעבר
לתיכנו או כאשר מפתח הפריט הנסרק אינו מתאי $לשורות.
לינק להורדת התוכנה לתקופת נסיו של  14יו:$
http://komsel.co.il/download/kstmark_setup.exe

בברכה,
מוטי סלע
קומסל מערכות מידע בע"מ
טל'  04  9597701פקס 04 – 9597702
Sales@komsel.co.il 054  7733391

טלפו:
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