
UNIMOBILE

  Pentru PDA-uri cu Windows Mobile/CE

  Interfata UniMobile ghideaza utilizatorul

  Conecteaza cantarul RAVAS cu un PDA

SOFTWARE

Program pentru PDA, pentru preluare si 
transfer date catre PC in mod o	  ine

BENEFICII

Simplu de conectat
Date preluate efi cient
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OPTIUNI PREMIUM*

* Utilizarea optiunilor ar putea modifi ca specifi catiile mentionate

OPTIUNI*

  Dezvoltare aplicatii specifi ce pentru client, ex. liste de articole cu 
date standard

  Intsalarea aplicatie UniMobile pe PDA-urile benefi ciarului de 
catre RAVAS

  PDA sau terminal furnizat de RAVAS

  Aplicatia UniSync pentru sincronizarea 
fi sierelor CSV intre UniMobile si un PC din 
retea prin WLAN

  Imprimanta termica, conectata la PDA 
prin Bluetooth pentru a tipari datele din 
UniMobile local

UNIMOBILE

FUNCTII

  Transferul fi sierului CSV catre PC prin cablu USB

  Variabile standardizate, ca valori tara pentru containere, 
pot fi  alese dintr-o lista predefi nita

  Salvare informatii suplimentare, ca numar client, numar 
ordine, cod articol, etc.

  Salvare date cantarire pe PDA in fi sier format CSV

  Ruleaza pe Windows Mobile/CE 5.0 sau mai nou (PDA) si 
pe Windows XP/Vista sau Windows 7 (PC)

CUM FUNCTIONEAZA UNIMOBILE
UniMobile este o aplicatie pentru PDA pentru preluare si 
transfer periodic de date catre PC in mod o�  ine. Pe un 
PDA ce comunica cu un cantar RAVAS prin Bluetooth, 
UniMobile permite confi gurarea unei interfete simple ce ajuta 
operatorul utilajului sa salveze informatii pentru un palet sau 
un container ce este manipulat, impreuna cu greutatea lui. 
Toate informatiile sunt salvatate intr-un fi sier CSV pe un PDA. 
La sfarsitul zilei PDA-ul este conectat la un PC prin cablu USB 
si fi sierul CSV va fi  transferat. Pe PC fi sierul poate fi  deschis 
in Excel, unde datele pot fi  procesate. Combinatia dintre un 
sistem de cantarire RAVAS si un PDA cu Windows ofera multe 
posibilitati pentru preluare de informatii din fl uxul de materiale, 
in timpul prelucrarii comenzilor, a proceselor de productie, a 
receptiei de bunuri, a monitorizarii deseurilor sau a incarcarii 
camioanelor de marfa.

INSTALAREA PE PDA
Aplicatia UniMobile este confi gurata in functie de modul de 
lucru al utilizatorului. Daca pachetul complet al sistemului 
de cantarire, PDA-ul si aplicatia UniMobile sunt furnizate de 
catre RAVAS, atunci sistemul va fi  complet functional. Daca 
utilizatorul doreste sa instaleze aplicatia UniMobile pe un PDA 
nefurnizat de RAVAS, atunci instalarea este responsabilitatea 
utilizatorului.

SPECIFICATII STANDARD

  Limbi standard Engleza, Germana, Franceza, 
Italiana si Olandeza (alte limbi la 
cerere)

  Conectare hardware prin portul serial RS232 sau 
conexiune Bluetooth

  Cerinte sistem Windows Mobile sau Windows CE, 
versiune 5.0 sau mai noua pe PDA, 
Windows XP/Vista sau Windows 7 
pe PC

DATA SPEED SRL

T. +40 264 566 473, F. +40 364 815 440

office@cantare.com.ro, www.cantare.com.ro

Str. Corneliu Coposu Nr. 103, 

Cluj-Napoca, RO-400235, Jud. Cluj, Romania


