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Változás(ok) a VEGA rendszer RUHA 

moduljában 

I. Elkészült a PDA kezelő modul. Az előző verzióhoz hasonlóan kell használni az eszközt, a látható 

különbség annyi, hogy a Vega2 programból kell indítani az adatok küldését és fogadását a PDA 

felé. Lássuk a folyamatot: 

A. A beszállítótól beérkező szállítólevelet, vagy a csomag kiszállítás szállítólevelét a raktár PDA-

ra küldi: 
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B. A „Ruha raktár műveletek > Szállítólevelek küldése/fogadása PDA-ra/ról” elemen duplán 

kattintva nyílik az „Adatok kezelése” ablak. 
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Itt bal oldalon láthatóak a folyamatok és eredményeik, jobb oldalon fent a PDA-ra 

kimenő, alul a PDA-ról bejövő bizonylatok. A művelet az „Adatok küldése PDA-ra” 

gombbal indítható. 

C. Áttöltés után ismét felolvasásra kerül a PDA tartalma, ezért a kiküldött bizonylat látható 

lesz a PDA-n kint levő szállítólevelek között (PDA állapota L, azaz letöltött). 

 

D. A PDA-n lévő „Ruharaktár” program kezelése teljesen megegyezik az előző verzióéval. Az 

PDA-n lévő adatok visszatöltése szintén ebben az ablakban az „Adatok fogadása PDA-

ról” gombbal indítható. Azok a szállítólevelek fognak visszatöltődni, amelyeket a PDA-n 

lezártak, a szállítólevél PDA állapota „P”. 

E. A már „PDA-ra”  kijelölt szállítólevelek és a rajta lévő csomagok egy tranzakcióba 

kerülnek. Amíg ez a tranzakció véget nem ér, addig a hozzá kötött rekordok a Vegában 

nem módosíthatók. A tranzakció akkor ér véget, amikor az adatok visszatöltődnek a 

PDA-ról, vagy amikor a tranzakciót megszakítják. A Tranzakció kezelés fülön lehet a 

tranzakciókat megtekinteni, megszakítani, vagy ismételt letöltésre beállítani. 

Alapértelmezésben itt csak az aktív tranzakciók jelennek meg, a „Befejezett tranzakciók” 

jelölőnégyzettel kérhető az összes tranzakció. 
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F. Hibaüzenetek:  

Nincs csatlakoztatva az eszköz 

 

Az eszköz nincs adatáttöltés módban: 
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Programunk használatával hatékony munkát kívánunk! 

Kaposvár, 2013.02.18. 
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