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Introducere
Prezentare generală
SmartWash este o aplicaţie destinată spalatoriilor de covoare. Cu ajutorul ei vă puteţi
gestiona comenzile primite de la clienti, livrarile la domiciliu grupate pe zone de interes, urmarirea
produselor luate in custodie pe baza numerelor interne, obtinerea de centralizatoare lunare si
scadentare.

De ce PosLitoral - SmartWash?


Pentru stabilitate
o Ştim că cea mai simplă eroare iţi poate compromite munca şi de aceea programul nostru a
fost realizat folosind o platformă de maximă actualitate (VB NET) şi beneficiază de un
server de baze de date recunoscut pentru stabilitate şi viteză (My Sql).



Pentru siguranţă
o Pentru evitarea pierderii accidentale a informaţiilor se pot face replici ale datelor, în timp
real, automat, pe un alt calculator al dumneavoastră sau pe serverul nostru, la cerere.
o Datele dumneavostră pot fi salvate pe suport extern ori de câte ori doriţi.



Pentru conectivitate
o Lucrul pe un număr nelimitat de staţii: pentru că aveţi nevoie de informaţie repede şi bine,
folosind programele noastre ce permit utilizarea multiuser puteţi gestiona efortul echipei
dumneavoastră pentru a obţine rezultatele dorite in cel mai scurt timp.
o Lucrul la distanţă prin intermediul internetului: vă puteţi conecta, de oriunde aveţi acces
la internet şi aplicaţia noastră instalată, la datele dumneavoastră de la birou.
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Cerinţe minimale pentru utilizarea aplicaţiei
 Configuraţie minimă calculator:
-

-

Monitor si placă video care să suporte o rezoluţie minimă de 1024 x 768.
Spaţiu liber pe hard disk de minim 500 MB.
Memorie de minim 1GB RAM
Procesor cu frecvenţă minimă de 1GB
Conexiune la internet (pentru înregistrare, update si asistenta).

 Configuraţie minimă software:
-

Sistem de operare recomandat: WINDOWS XP, WINDOWS VISTA sau mai nou.
FRAMEWORK 4.0 si WINDOWS INSTALLER 3.1 instalate (daca aceste aplicaţii nu sunt
pe calculatorul dumneavoastră se vor instala automat odată cu programul).
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Configurare SmartWash
Configurarea aplicatiei dumneavoastra pentru spalatorie se realizeaza accesand meniul
"Parametri" asa cum se poate observa in imaginea de mai jos.

Aici vom configura numele societatii noastre (va aparea scris in toate rapoartele) si preturile
pe care le practicam. Pentru produse care nu sunt predefinite va rugam sa ne contactati.
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Adaugare comanda
Din meniul principal alegem "Comenzi". La apasarea butonului de "adaugare" se va deschide
o fereastra din care putem sa selectam/adaugam datele clientului nostru. Aici putem specifica zona
in care se afla sediul untre trebuie efectuata livrarea.

Dupa selectrarea clientului vom specifica produsele lasate in custodie pentru a fi spalate.
Fiecarui produs ii va fi atribuit un numar intern de identificare, preferabil acelasi cu numarul ce
insoteste produsul in procesul tehnologic.
Pe baza preturilor definite anterior per metru patrat aplicatia va calcula valoarea comenzii
lansate. Von introduce doar lungimea si latimea covorului.
La finalizarea comenzii se va apasa butonul de salvare. In momentul in care o comanda este
achitata vom apasa butonul de modificare si vom bifa "Achitat".
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Pozitionare pe harta
Pentru a pozitiona pe harta un client in cadrul unei comenzi apasam litera "H" din datele
tertului respectiv.

La apasarea acestui buton se va deschide o harta interactiva ce contin o zona predefinita de
cautare. Daca elementele initiale nu sunt suficiente pentru o pozitionare exacta puteti adauga si alte
informatii(ex. numar, bloc ....). Dupa ce ne asiguram ca adresa este corecta apasam butonul cauta.
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Aceasta harta poate fi listata si va insoti comanda la livrare.

Deschiderea de luna
Deschiderea unei noi luni de lucru se face din meniul orizontal situat in partea stanga-sus a
ecranului.

Date de contact:
office@proiect-a.ro; office@poslitoral.ro
0760 664 064 Ionut
0760 664 061 Marius
Aceasta aplicatie poate fi modificata pentru a raspunde cat mai bine necesitatilor dumneavoastra.
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