
 

 
  

 

Terminálový sběr dat 

Terminálový sběr dat (TSD) 
Při užívání ERP systému je především náročné samotné pořizování dat. Nejen z hlediska času, ale také dalších nákladů 

spojených se školením, kontrolou apod. Terminálový sběr dat (dále jen TSD) je 

aplikace umožňující snadné čtení asnadné čtení asnadné čtení asnadné čtení a    pořizování dat zpořizování dat zpořizování dat zpořizování dat z////do IS Infordo IS Infordo IS Infordo IS Infor10101010    ERP ERP ERP ERP 

Business (Business (Business (Business (SyteLineSyteLineSyteLineSyteLine)))) primárně ve výrobě a skladovém hospodářství. Šetří Vaše 

provozní náklady a zrychluje zadávání dat do systému. 

Provoz na jakémkoliv zařízení Microsoft .NET 2.0 

Aplikace může být spuštěna na bezdrátovém terminálu čárového kódu nebo 

na PC. Uživatel má zaručenou vždy stejnou funkčnost. Aplikace si sama 

přizpůsobí rozlišení obrazovky koncového zařízení. 

Optimalizace pro rychlé a bezchybné pořizování dat 

Aplikace je rychlá a spolehlivá, zohledňuje používání ve skladových prostorách 

či dílnách s obtížnějším pokrytím pevnou sítí LAN. Šetříte náklady, protože 

nepotřebujete zajistit rychlé spojení, ale spíše stabilitu. Mobilita přenosných 

zařízení umožňuje pořizovat data na místě jejich vzniku. 

Uživatelsky přívětivé prostředí 

Zobrazte uživateli pouze informace, které potřebujeZobrazte uživateli pouze informace, které potřebujeZobrazte uživateli pouze informace, které potřebujeZobrazte uživateli pouze informace, které potřebuje, ostatní může být skryto. Uživatel je aplikací veden – nemůže 

udělat další krok, pokud nebyl správně splněn předcházející krok. Při vzniku chyby je možné ji snadno opravit. Když je 

to užitečné, aplikace si pamatuje poslední použité údaje – zaměstnanec je nemusí zadávat znovu. 

Vestavěné on-line kontroly zadávaných dat 

Nejlépe se řeší chyby, které vůbec nevzniklyNejlépe se řeší chyby, které vůbec nevzniklyNejlépe se řeší chyby, které vůbec nevzniklyNejlépe se řeší chyby, které vůbec nevznikly. S TSD se nestane, že zaměstnanec odvede práci na výrobní příkaz, 

který neexistuje nebo na operaci, která již byla ukončena. Díky on-line spojení do ERP systému mohou být zadávané 

údaje kontrolovány vůči aktuálnímu stavu v systému, uživatel může volit jen ze správných možností. 

Výhodná cena 

Cenový model založený na reálně používaných typech transakcí – neplatíte za neplatíte za neplatíte za neplatíte za 

funkce, kteréfunkce, kteréfunkce, kteréfunkce, které    neponeponeponepotřebujetetřebujetetřebujetetřebujete. 

Rozšiřitelnost a speciální aplikace 

Nestačí Vám standard, máte speciální požadavky? Co dříve šlo realizovat 

pouze přímo v informačním systému na stolním PC, můžete mít na 

přenosném terminálu či na dílně se všemi výhodami uvedenými výše. 

 

 

 

 

 

Zaujala Vás tato nabídka?  

Pokud Vás tato nabídka oslovila, kontaktuje naše obchodní oddělení emailem obchod@iteuro.cz či telefonem 

+420 776 797 584. 


