Prenos dát v súborovom režime (pomocou USB) v aplikácii MK Agenda

Aplikáciu MK Agenda je možné v obmedzenom režime (je dostupný cenník, adresár a vytváranie .txt
dokladov, t.j. príjemiek, výdajok a inventúr) použiť aj bez sieťového WiFi pripojenia. Pre správne
fungovanie súborového režimu je potrebné urobiť nasledujúce nastavenia:

Nastavenie v aplikácii MK Agenda
Ak v aplikácii MK Agenda ešte nemáme vytvorenú žiadnu agendu cez hlavné menu zvolíme možnosť
Nastavenia - Pridať agendu a zadáme lokálny názov agendy. Automaticky sa otvorí okno nastavení.

Inak si v nastaveniach vyberieme konkrétnu agendu, ktorá má komunikovať s programom
Ekonomická agenda SQL pomocou USB.

Následne v nastaveniach zvolíme možnosť Server &
Databáza a zaškrtneme Súborový režim komunikácie.
V takomto režime sa zakáže výber servera
a nastavenie servera.

Kliknutím na Registrovať zariadenie aplikácia vytvorí
registračný súbor a uloží ho v danom termináli. Po
vytvorení registračného súboru je potrebné pripojiť
zariadene cez USB k počítaču a pokračovať
v nastaveniach v programe Ekonomická agenda SQL.

Nastavenie v programe Ekonomická agenda SQL
Aby mohla aplikácia komunikovať s programom je
potrebné pridať Terminál ANDROID aplikáciu v menu
Číselníky - Sklad - Prídavné zariadenia. Pomocou tlačidla
Insert alebo pravého tlačidla myši a možnosti Pridaj sa
zobrazí okno, v ktorom sa tento terminál definuje.
Aby bolo možné načítať do aplikácie údaje (cenník, adresár
a pod.) je potrebné upraviť parametre zariadenia pomocou
ALT + P alebo pravého tlačidla myši a funkcie Parametre
príd. zariadenia. Viac informácií o parametroch viď:
http://mksoft.sk/pdf/mkagenda.pdf

Nastavenie výmenných priečinkov a registrácia
Výmenný priečinok na počítači sa do parametrov terminálu priradí automaticky. Do tohto priečinku
sa potom budú ukladať súbory prenesené z terminálu. Kliknutím na tri bodky alebo tlačidlo F9 treba
vyhľadať iba výmenný priečinok pripojenom na mobilnom zariadení.

V ľavej časti sa zobrazeného okna je pripojené prenosné zariadanie a napravo sú dostupné agendy,
ktoré v tomto zariadení komunikujú cez súborový režim (a bola v nich už vykonaná registrácia
v aplikácii MK Agenda). Po kliknutí na OK (F2) sa naplní výmenný priečinok na mobilnom zariadení.

Keď sú nastavené oba výmenné priečinky, je potrebné zaregistrovať zariadenie v programe
Ekonomická agenda SQL kliknutím na tlačidlo Registrácia terminálu. Po úspešnej registrácii je možné
do zariadenia odosielať dáta.

Odosielanie dát v súborovom režime do aplikácie MK Agenda
Cez menu Sklad – Dátové terminály prebieha výmena všetkých údajov so zariadením. V časti Dátové
terminály si najprv zvolíme zariadenie, do ktorého chceme odosielať dáta.

Ak pri odosielaní zvolíme možnosť Prenos všetkých PLU do terminálu sa prenesie celý cenník
a adresár (s ohľadom na zvolenú výberovú podmienku v prídavnom zariadení), užívatelia a parametre
pre príjemky, výdajky a inventúry.
Pri možnosti Prenos vybraných PLU sa do terminálu prenesú cenníkové položky podľa zvolenej
výberovej podmienky, celý adresár (s ohľadom na zvolenú výberovú podmienku v prídavnom
zariadení), užívatelia a parametre pre príjemky, výdajky a inventúry.

Spracovanie a odosielanie dát v aplikácii MK Agenda
V prípade, že prenos dát do terminálu prebehol
úspešne, odoslané dáta je možné v aplikácii MK
Agenda stiahnuť cez hlavné menu – možnosť
Synchronizácia – Stiahnuť všetky dáta.
Odosielanie dokladov prebieha v súborovom režime
rovnako ako pri sieťovom WiFi režime. Ukončené
doklady je možné do súboru uložiť jednotlivo kliknutím
na symbol
alebo hromadne cez hlavné menu
Synchronizácia – Odoslať ukočené doklady.

Načítanie súborov v programe Ekonomická agenda SQL
Po pripojení mobilného zariadenia k počítaču je možné načítať doklady vytvorené v aplikácii MK
Agenda. Doklady je možné načítať priamo v príslušnom okne príjemky/výdajky/inventúry kliknutím
na pravé tlačidlo myši – možnosť Načítanie pohybov z dátového terminálu resp. klávesy ALT+T. Ak
máme definovaných viac mobilných zariadení, tak sa najprv zobrazí ich zoznam. V tomto zozname si
vyberieme, z ktorého zariadenia budeme načítavať doklady.

Po kliknutí na Načítať údaje z terminálu sa zobrazia všetky odoslané doklady v mobilnom zariadení
a automaticky sa uložia z mobilného zariadenia do počítača. Tieto doklady bude možné spracovať aj
neskôr, keď už mobilné zariadenie nebude pripojené k počítaču.
Ak sú v počítači nespracované doklady, ktoré boli načítané z mobilného zariadenia, po kliknutí
na možnosť Načítanie pohybov z dátového terminálu sa vždy zobrazia.
Uložené doklady je možné stiahnuť aj cez menu Sklad – Dátové terminály, možnosť Načítanie
údajov z terminálu.

