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1.

Wstęp
Program i-mag Planner służy do zarządzania powierzchnią handlową w sklepie.

Pozwala zorganizować tę powierzchnię – stworzyć mapę sklepu z dokładna pozycją regałów
(oraz liczbą półek na każdym regale). Na tej podstawie operator może przydzielić towary do
poszczególnych półek. Program i-mag Planner jest pośrednikiem między programem
magazynowym a urządzeniami i-mag Planner (służącym do wydruku etykiet).
Po uruchomieniu program i-mag Planner umożliwia wybranie opcji omówionych w kolejnych
rozdziałach.
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2.

Plan sklepu

Opcja ta służy do tworzenia planu sklepu i rozmieszczenia regałów sklepowych zgodnie z
rzeczywistym ustawieniem w sklepie.

Po jej wybraniu na ekranie pokazuje się okno z podziałką (jak papier milimetrowy) w którym
możemy ustawiać regały. Każda małą kratka odpowiada 10 cm, a duża kratka 1 metrowi. Z prawej
strony okna znajduje się narzędzie służące do definiowania rozmiaru regału (z dokładnością do 5
cm) i ilości półek. Pod nim znajduje się się narzędzie do ustalania odległości między regałami. W
dolnym prawym rogu znajduje się narzędzie do obracania regału na mapie sklepu oraz do usuwania
regału z mapy. Pod mapą znajduje się kolorowa legenda pozwalająca na przydzielenie kolorów do
poszczególnych działów w sklepie.

Dodawanie i zmiana regału
Na planie sklepu nanosimy regały zgodnie z ich wymiarami i lokalizacją w sklepie. Aby móc
ustawić regał na naszym planie należy wybrać jego wymiary i ilość półek z prawej strony ekranu a
następnie kliknąć we właściwym miejscu na ekranie głównym prawym przyciskiem myszy.
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Po zaznaczeniu istniejącego na mapie regału możemy zmienić jego wymiary oraz ilość półek.
Jeśli potrzebujemy przesunąć regał należy po naciśnięciu i przytrzymania lewego przycisku
myszy przesunąć w żądane miejsce. Kierunek strzałki pokazuje nam w którym kierunku ustawiony
jest regał,

u dołu ekranu przesuwając czarną kropkę po okręgu możemy zmienić kierunek ustawienia regału.

Pole Ident służy do nadania nadania identyfikatora regału aby łatwiej i szybciej można było
zidentyfikować szukany regał.
Regały na planie sklepu możemy oznaczać kolorami w tym celu klikamy na interesujący
nas regał i wybieramy żądany kolor u dołu ekranu. Z prawej strony koloru możemy wpisać nazwę
regału bądź opisać co oznacza na naszym planie dany kolor np. chłodnie, warzywa, pieczywo, etc....

Za pomocą przycisku przewijania na myszce można powiększać lub pomniejszać plan
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sklepu. Przesuwanie planu sklepu odbywa się po „chwyceniu” go myszką i przesunięciu.
Aby szybciej i dokładniej można było rozmieścić regały w żądanej odległości od siebie
wybieramy regał i z prawej strony ekranu w polu Odstęp wpisujemy żądaną wartość i kierunek.
Sąsiedni regał zostanie o taka odległość odsunięty.

Usunięcie regału
Aby usunąć regał należy go zaznaczyć (klikając w niego lewym klawiszem myszy)i nacisnąć znak
X u dołu ekranu. W oknie które się otworzy należy potwierdzić chęć usunięcia regału z mapy
sklepu.

Blokowanie planu
Aby zablokować plan sklepu należy kliknąć na ikonę kłódki.
Plan zablokowany

Plan odblokowany

Szczegóły regału i półki
Po dwukrotnym kliknięciu w wybrany regał otwiera się okno ze szczegółowymi informacjami na
temat regału.
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W oknie z lewej strony widzimy wizualizację regału (z ilością półek, oznaczeniem listwy i ilością
towarów na każdej półce), z prawej strony dokładna informacje o towarach wraz z numerem półki
na której te towary leżą.
Przy prawym brzegu okna znajduje się lista zdefiniowanych wysokości – klikając odpowiedni
kwadrat definiujemy wysokość całego regału.
Aby wpisać unikalny numer listwy przyklejony do danej półki należy kliknąć w półkę i wpisać
numer listwy w polu w dolnej części okna.
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Dopisywanie i usuwanie towaru z półki
Po wybraniu półki z lewej strony ekranu, z prawej strony ukaże się lista towarów
przydzielonych do tej półki. Aby zarządzać tymi towarami należy kliknąć przycisk Dopisz/usuń
towary. Wtedy lista towarów z półki zostanie rozszerzona o wszystkie możliwe towary.

Przy każdym z towarów znajduje się kwadrat. Cyfra w kwadracie informuje o przynależności
danego towaru do wybranej półki. Czerwone tło w środku kwadratu informuje że dany towar jest
już przydzielony do innych półek. Dodanie lub usunięcie towaru z danej półki odbywa się po
kliknięciu w kwadrat. Aby znaleźć towar można skorzystać z wyszukiwania dostępnego w dolnej
części ekranu.
Aby wyjść z trybu dopisywania./usuwania towaru z półki należy kliknąć w czerwony kwadrat w
górnej części ekranu

, aby zamknąć podgląd półki klikamy w czerwony

kwadrat obok numeru półki

Zmiana kolejności towarów na półce
Po wybraniu półki możemy dokładnie określić kolejność towaru na niej.
W tym celi zaznaczmy towar (klikając w wiersz z jego danymi) i klawiszami W górę oraz
W dół wybieramy dokładne miejsce towaru na półce.
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3.

Towary

Po wyborze z głównego menu programu opcji Towary, wyświetlone zostaje okno z listą
dostępnych produktów.

Okno Towary podzielone jest na trzy części.

1. Lewa strona, wyświetla listę produktów, składającą się z poniższych elementów:
• Pole oznaczenia
• Nazwę towaru
• Cenę
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•
•
•
•
•
•
•

Cenę normalizowana (za l/kg) – cenę sprzedaży brutto przeliczoną na podstawową
jednostkę miary – litr lub kilogram
Jednostkę miary
Producenta
Kod kreskowy
Identyfikator towaru
Przycisk Wzór etykiety
Sposób ułożenia na półce i wymiary towaru

2. Strona prawa wyświetla:

•
•
•

Listę regałów, na których dany towar się znajduje.
Przypisanie do półki
Przycisk Pokaż plan

3. Dolna strona wyświetla:

•
•
•

Pole Szukaj
Pole wyboru – Towary na półkach
Pole wyboru Towary poza półkami

Pojedynczy wers na liście towarów zawiera szczegółowe informacje dotyczące produktów.
Pewne elementy wymagają szczegółowego opisu są to:
• Pole oznaczenia:
Kwadrat z zaokrąglonymi rogami z X na białym tle – towar przypisany do jednego
regału
Pusty kwadrat z zaokrąglonymi rogami – towar bez przypisania. Towar poza
półkami
Kwadrat z zaokrąglonymi rogami z X na jasno czerwonym tle – towar przypisany
do wielu regałów
•

Przycisk Wzór etykiety – wyświetla informacje o przypisanym numerze wzoru, wg którego
drukowana będzie etykieta produktu.
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Po naciśnięciu przycisku Wzór etykiety otworzy się okno ze zdefiniowanymi wzorami
etykiet. Domyślnie wyświetlony jest wzór przypisany do towaru oraz klawisze wyboru
innych wzorów. Po naciśnięciu jednego z nich pojawią się dodatkowo klawisze
umożliwiające zmianę wzoru dla wybranego towaru lub dla wszystkich z listy, jest to
szczególnie użyteczne jeśli lista będzie uprzednio zawężona przez pole Szukaj.

•

Przycisk Pokaż plan, znajdujący się w prawej części służy do zlokalizowania regału na
mapie sklepu. Po jego naciśnięciu wyświetla się Plan sklepu z wyśrodkowanym, wybranym
regałem.
Dodatkowo, w tym miejscu, możliwe jest usunięcie przyporządkowania towaru do regału.
Aby to zrobić należy nacisnąć X na czerwonym tle. Program poprosi o potwierdzenie
operacji i jeśli będzie twierdząca usunie przypisanie towaru do regału.

•

Pole Szukaj - służy do znajdowania szukanych produktów. Jest bardzo intuicyjne
i umożliwia wyszukiwanie po wielu polach w jednym zapytaniu.
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•

Pola wyborów:
◦ Towary na półkach – po jego wyborze wyświetlone zostaną towary przypisane
przynajmniej do jednego regału
◦ Towary poza półkami - po jego wyborze wyświetlone zostaną towary, które nie zostały
przypisane regału

Przycisk służy do dokładnego opisania położenia i wyglądu
towaru na półce. Po naciśnięciu ukazuje nam się okno z możliwością wczytania grafiki do danego
towaru, wpisania wymiarów.

PLANNER – INSTRUKCJA

PROGRAMU NA

PC

str. 13

4.

Zadania

Po uruchomieniu programu w głównym oknie po prawej stronie widnieje lista przygotowanych
(przez program magazynowy) do wczytania do programu imag plików.

Na liście plików prezentowana jest nazwa, data oraz godzina utworzenia pliku.
Lista ta jest automatycznie odświeżana, w momencie pojawienia się tam nowego pliku.
Aby wczytać plik należy wybrać przycisk Pobierz
Wczytanie pliku program zasygnalizuje dźwiękiem i plik zniknie z listy plików.
Po wybraniu z menu głównego programu opcji Zadania, na ekranie pojawia się lista zadań.

Pojawiające się okno podzielone jest na 2 główne panele. Panel z prawej strony zawiera listę zadań
zarówno wykonanych (prostokąt koloru białego) jak i do wykonania (prostokąt koloru
czerwonego).
Możemy decydować które zadania są dla nas istotne zaznaczając lub odznaczając pola wyboru
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znajdujące się w dolnej prawej stronie ekranu:

I tak po odznaczeniu opcji w polu Zadania wykonane na liście pojawią się tylko zadania do
wykonania:

Jeżeli zaznaczymy opcję w polu Zadania wykonane a odznaczymy w polu Zadania do wykonania
pojawią nam się tylko zadania wykonane:
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Pole poprzedzone napisem Szukaj służy do zawężania prezentowanej listy zadań według wpisanego
tekstu i tak jeżeli chcemy zawęzić listę tylko do dyspozycji "MIEJSCE" w pole szukaj należy
wprowadzić napis MIEJSCE.

Podczas wpisywania danych program automatycznie zawęża listę. Aby usunąć filtr możemy kliknąć
myszą w czerwone pole z krzyżykiem znajdujące się po prawej stronie pola Szukaj
skasować wszystkie znaki z pola Szukaj.

, lub

Filtrować możemy po rodzaju dyspozycji oraz dacie (wtedy wpisujemy datę w formacie
rok.miesiąc.dzień (2015.05.10).
Lista zadań ustawiona jest chronologicznie według zasady najnowsze zadania na początku.
Opis zadania zawiera:

Piktogram (kwadrat) oznaczający czy zadanie jest wykonane (kolor biały), oczekuje na wykonanie
(kolor czerwony), jest zaznaczone (krzyżyk) datę, godzinę wczytania zadania, opis co jest do
zrobienia (OPIS, PRZECENA, MIEJSCE itp..), oraz ilość pozycji zadania.
Po wybraniu dyspozycji (kliknięciu na nią w lewym panelu), w prawym panelu pojawiają się
pozycje znajdujące się na tej dyspozycji.

Znajduje się tam nagłówek zawierający datę i godzinę wczytania, do jest do zrobienia (np.
MIEJSCE oznacza konieczność zmiany lokalizacji towaru). Oraz zadania do wykonania. Lista
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zadań również zawiera datę i godzinę wczytania pliku, nazwę towaru, lokalizację, cenę, kod
kreskowy, oraz przypisany wzór etykietko (po prawej stronie).
Po wybraniu tej opcji mamy możliwość podejrzenia jak będzie wyglądał wydruk wybranej pozycji.

Wyszukiwanie jest analogiczne jak dla listy zadań, przy czym oczywiście możemy zawężać listę
według większej ilości parametrów (np. kod kreskowy, producent).

Zaznaczone dyspozycje możemy wysłać do urządzenia imag. Aby to zrobić należy zamknąć okno
Zadań i po podłączeniu urządzenia nacisnąć przycisk Zapis znajdujący się w dolnym prawym roku
programu.

Przesłane zadania zmieniają kolor kwadratu na biały.
Możemy ponownie przesłać wykonane dyspozycje, zaznaczając je na liście.
Możemy usunąć zaznaczone pozycje naciskając klawisz "Usunięcie zaznaczonych pozycji".
UWAGA! Usunięcie jest bezpowrotne (o czym informuje stosowny komunikat), nie można usunąć
pojedynczych pozycji z dyspozycji - należy pamiętać, że zaznaczając jedną z pozycji automatycznie
zaznacza się cała dyspozycja w lewym panelu.
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5.

Informacja

W opcji Informacja mamy możliwość konfigurowania tekstów informacyjnych, które
możemy drukować na regałach.

W celu dopisania nowego tekstu należy wpisać tekst a następnie nacisnąć przycisk
DOPISZ/WSTAW. W celu poprawy wpisanego tekstu należy po wpisaniu tekstu użyć przycisku
POPRAW. Użycie przycisku USUŃ służy do usunięcia wpisu. Przyciski DUŻE/MAŁE służą do
zamiany tekstu na duże lub małe litery. Przyciski W GÓRĘ / W DÓŁ służą do ustawiania kolejności
w jakiej mają być ustawione nasze informacje na urządzeniu. Naciśnięcie pola WZÓR pozwoli nam
na zmianę czcionki wg której będzie drukowana informacja.
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6.

Grafika

W opcji GRAFIKA mamy możliwość tworzenia grafik/ obrazków które możemy wydrukować na
listwie.

Z prawej strony ekranu znajduje się lista z zapisanymi już ikonkami, z lewej podgląd
wybranej ikony. Klikając na tekst „Kliknij aby wczytać grafike” mamy możliwość wczytania
grafiki którą chcemy umieścić w urządzeniu. Po wczytaniu grafiki mamy możliwość dostosowania
jej jakości za pomocą suwaków, przesuwając w prawo lub lewo. Aby zapisać gotowa grafike należy
kliknąć DOPISZ. Aby poprawić lub namalować ręcznie grafikę należy kliknąć na obraz z lewej
strony. Otworzy się okno w którym możemy poprawić obraz.

Za pomocą przycisków W GÓRĘ / W DÓŁ możemy zmienić kolejność grafik w urządzeniu.
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7.

Konfiguracja

W opcji Konfiguracja mamy możliwość skonfigurowania urządzenia I-mag i ustawienia w
programie Planner.
Zakładka Planner
Wskazujemy plik gdzie znajduje się baza danych programu Planner np.
127.0.0.1:c\Imag\planner.fdb
W opcji tej mamy tez możliwość wyboru wysyłki zadań do urządzenia w formie skróconej,
automatycznego zapisywania i odczytywania danych z urządzenia.
Możliwość zmiany języka na inny niż Polski.

Zakładka I-MAG
Określamy które kody urządzenie ma traktować jako ważone i czy wydruk etykiety jest możliwy
tylko po dopisaniu do półki.
Sterowanie wydrukiem
Nie należy modyfikować tych zmiennych. TYLKO SERWIS.
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8.

Kopia

Funkcja służąca do wykonywania kopii bazy i odtworzenia.
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9.

Wymagania systemowe

- procesor dwurdzeniowy
- karta graficzna obsługująca pixel shader min. 2.0 (directX 9.0 lub wyższy)
- system operacyjny windows 7 lub nowszy
- pamięć operacyjna min. 2 GB
- min. jedno złącze usb 2.0 lub wyższe
- monitor o rozdzielczości min. 1024x768
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