
pensat per resoldre d’una
manera pràctica i senzilla la

gestió i administració del
seu negoci.



SYSSCAN: 
la forma més pràctica i senzilla de
resoldre la gestió i administració de la
seva empresa.

Aquest aplicatiu està pensat per solucionar la captura mitjançant codi de barres

de diferents productes i quantitats. 

Per això, és necessari disposar, o bé d’una tauleta Android marca Tech model XXX,

la qual inclou en el seu hardware un lector de codi de barres, o bé una tauleta

normal amb un sistema operatiu Android, però que també inclogui un lector de

codi de barres. La tauleta Tech, és lleugerament més adequada que la resta, ja que

el codi entra directament, mentre que les altres, entra amb una simulació

d’introducció per teclat, i això, encara que pel software s’hagi contemplat, s’ha

reduït totalment un petit risc al poder-se manipular el codi prèviament a la seva

entrada. 

La introducció dels codis i quantitats es guarden a la memòria interna de la tauleta,

fins que amb una pulsació s'enviï mitjançant wire-les al servidor. 

SYSSCAN, és un aplicatiu Android nou que permeti escanejar articles i quantitats

que posteriorment s’introduiran automàticament en diferents apartats de la gestió.

 La seva funció principal és: la captura d’articles en albarans i comandes, compres i

vendes, tiquets (des del Backoffice), ordres de treball, ordres de fabricació,

pressupostos i inventaris. 

És l’evolució de les antigues pistoles analògiques.



- Escaneig del codi de barres dels articles i introducció de quantitats. 

- L’enviament de la informació, incorporen una informació indicant el número de

pistola i número de càrrega. 

- La captura de la informació, s’efectua mitjançant les pestanyes en els apartats

de Sysgest següents: 

* En la introducció de “l’inventari”, es comprova automàticament cada 20 segons la

recepció de noves dades pendents de processar, i en cas que n’hi hagi, es

processaran sense necessitat de donar-li a l’ordinador cap ordre.

CARACTERÍSTIQUES:

 

- Articles de compres (albarans i comandes). 
- Articles de venda (albarans, albarans reduïts i comandes). 
- Tiquets del Backoffice. 
- Ordres de treball. 
- Ordres de fabricació. 
- Pressupostos. 
- Inventari.
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