OSCAR mérlegkezelő program
Egyszerű kezelhetőség
Áttekinthető ábrázolás
Gyors adatelérés
Nagyméretű súlykijelzés
külön ablakban

Induló kezelőfelület

Mérlegkezelő üzemmód

“WinEDV” mérlegablak

- Egyszerű kezelés
Címek másolása

A WinEDV program az összekötő
modul az OSCAR és a PC-hez
csatlakoztatott mérlegelektronika
- Jól áttekinthető elrendezés
között.
Minden információ egy pillantásra Kijelzett értékek:
- bruttósúly
- Gyors adatelérés
- nettósúly
Gyorskereső kód
Elérhető funkciók
- Ismételt mérlegelés
Elérhetők klikkeléssel a
jobb egérgombbal a kék
mezőben

Törzsadat feldolgozás
A törzsadat feldolgozás az
OSCAR programban négy fő
törzsadat állományra tagolódik:
- Címek
- Termékek
- Járművek
- Egyebek
- Nyomtatási feladatok

- Tárázás
- Tára törlés
- Nullázás
- Hiba nyugtázás
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OSCAR mérlegkezelő program
Mérlegkezelő üzemmód
- Egyszerű kezelés
Címek másolása
- Jól áttekinthető elrendezés
Minden információ egy pillantásra
- Gyors adatelérés
Gyorskereső kód

“WinEDV” mérlegablak
A WinEDV program az összekötő modul az
OSCAR és a PC-hez csatlakoztatott
mérlegelektronika között.
Elérhető funkciók
- Tárázás
- Tára törlés
- Bruttó kijelzés

- Tára kijelzés
- Nullázás
- Hiba nyugtázás

Törzsadat karbantartás
A törzsadat feldolgozás az OSCAR programban
négy fő törzsadat állományra tagolódik:
- Címek
- Termékek
- Járművek
- Nyomtatási feladatok
- Egyebek

Cím törzsadatok
Az összes címet tartalmazza!
A vevő, számlacímzett vagy fuvarozó meghatározása csak akkor
történik meg, amikor ezeket az adatokat a konkrét mérlegelési
folyamatban használjuk.
Három árfajta közül lehet választani.
A különböző árak a cikk törzsadatok között szerepelnek.

OSCAR mérlegkezelő program
Termék törzsadatok
A termék számát, valamint 2 sorban terméknevet adhatunk meg.
Három különböző árat lehet megadni. Az ár/vevő egymáshoz
rendelése a cím fájlban történik.
Az EA jelzőbittel (flag) állítható be, hogy termék eladásáról
(Belépés), vásárlásáról (Kilépés) vagy egyszerre eladásáról és
vásárlásáról (Mindkettő) van-e szó.
Az ÁFA mezőben vehetjük fel a termék ÁFA-kulcsát. Az ÁFA
mértékét az ”Egyéb törzsadatok”-nál lehet beírni (három különböző
ÁFA-kulcs adható meg).

Jármű törzsadatok
Itt történik a járművek adatainak meghatározása.
Ez egy jármű gyorskereső kóddal történik, amihez egyaránt
hozzárendelhetünk járműrendszámot és az érintett jármű
üressúlyát (táráját).
A jármű típus segítségével különböztetjük meg a saját és az
idegen járműveket. A saját címhez történő hozzárendeléssel
határozzuk meg a fuvarozót.

Egyebek
Itt lehet
- megadni az ÁFA-kulcs százalékos mértékét
- módosítani a sorszámot
- megadni a szállítólevél / mérlegjegy nyomtatni kívánt
példányszámát
- beírni a cég nevét.

Kiértékelések
Az OSCAR programban két beépített kiértékelés található: naplók
és statisztikák.
A statisztika több mérlegelés összevonása meghatározott
időszakra vonatkozóan azonos szempontok figyelembevételével.
A napló önálló mérlegelések részletes kilistázása, ami
meghatározott szempontok szerint választható időszakra
vonatkozóan kérhető.

OSCAR mérlegkezelő program
Szerkesztés
A “Szerkesztés” funkcióval lehet már kinyomtatott szállítóleveleket
- helyesbíteni
- sztornózni
- másodlatot nyomtatni.

Karbantartó funkciók

Régi mérlegelési adatok törlése,
- hogy helyet szabadítsunk fel az adatbázisban.
Gyári beállítás: 1 év

Nyomtató
Minden kiértékeléshez saját nyomtatót lehet
hozzárendelni.

Lehetséges bővítések:
- Kártyaolvasók csatlakoztatása a mérleg önkiszolgáló
üzemmódban történő kezeléséhez
- Forgalomirányító berendezések vezérlése
- Rakodási jegyek és címkék nyomtatása
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Helyreállítás, tömörítés,
- ha az adatbázis lelassult vagy a PC lefagyása
után problémák jelentkeznek.

