
MODO — MOBILNÉ DOKLADY 

Výhody aplikácie 

 Rýchlosť a presnosť 

 On-line synchronizácia 

 Automatický rozklad 

kódu EAN13  - 27, 28, 29 

 Príjem, Výdaj, Inventúra 

 Výdaj podľa objednávky 

 Pre terminály, tabletyaj 

mobilné telefóny 

Distribútor: BARTECH SLOVAKIA spol. s r.o., E-mail: obchod@bartech.sk   Tel. +421 34 668 5633    www.bartech.sk  

Android aplikácia pre váš systém 

Program MODO - Mobilné Doklady je primárne určený pre vykonávanie 
zberu dát cez čiarový, alebo 2D kód pre skladníkov, alebo obchodníkov. 
Aplikácia je určená pre operačný systém Android 4.4 a vyšší. Aplikácia 
dokáže vytvárať elektronické skladové doklady ako je príjem, výdaj, in-
ventúra či tzv. výdaj podľa objednávky. Využíva základné vstupné číselní-
ky skladov, skladových kariet a firiem. Načítavajte kódy a zadávajte ostat-
né potrebné údaje cez klávesnicu. Je to tak jednoduché, ako to len môže 
byť. Dáta synchronizujete online cez Wi-Fi, alebo cez dátovú sieť mobil-
ného operátora kdekoľvek sa nachádzate.  

Príjem, výdaj, inventúra tovaru 

Aplikácia okrem práce s bežnými kódmi dokáže načítavať a automaticky 
rozkladať EAN13 s premennou hmotnosťou (PH). Na jedno stlačenie sní-
mača dostanete do dokladu kód tovaru aj jeho hmotnosť. 

Cez konfiguráciu aplikácie si môžete nastaviť výberovú ponuku dokladov 
podľa toho, s akými dokladmi chcete pracovať. Okrem toho máte mož-
nosť určiť, akú SW klávesnicu vám bude aplikácia automaticky podsúvať 
a aký spôsob zadávania množstva je pre vás najvhodnejší. 
 

Jednoduchá komunikácia s počítačom 

Zabudnite na nutnosť pripájania android zariadenia k počítaču cez kábel. MODO používa pre synchornizáciu WiFi 

sieť, alebo dátovú sieť mobilného operátora. Prístup k dátam tak máte neobmedzený kdekoľvek sa nachádzate. 
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Obrazovka práce s objednávkou              

Výdaj podľa objednávky 

Bežný príjem, či výdaj zvládne každá bežná aplikácia. Ak však potrebujete 
v sklade pracovať so zákazníckou objednávkou, treba na to vhodnú apliká-
ciu . MODO zvládne pracovať s objednávkami v android zariadení veľmi 
pohodlným spôsobom. Zo zoznamu objednávok si vyberiete, ktorú chcete 
plniť. V detaile objednávky vidíte všetky položky aj s kódom, názvom, 
množstvom, ktoré treba vydať, či doplnkovými informáciami napr. o pozícii 
tovaru na sklade.  

Samozrejmosťou MODO je možnosť triedenia položiek v zozname podľa 
rôznych kritérií, ktoré vám umožnia lepšiu orientáciu vo vydávanom tovare. 
Načítaním kódu tovaru aplikácia overí, či je v objednávke. Následne zadá-
te vydávané množstvo, ktoré vám prednastaví. V prípade, že vydávate iné 
množstvo, zadáte ho cez klávesnicu. 

Kompletne vydaná položka v objednávke sa presunie do výdajky. Zoznam 
položiek pre výdaj sa tak automaticky vyprázdňuje, čo veľmi uľahčuje prá-
cu v tomto režime. Prehľad načítaných položiek nájdete pod tlačidlom Vý-
dajka.  MODO vám umožní aj dodatočnú editáciu položiek aj dokla-
dov. Uzatvorené doklady je možné pred exportom kedykoľvek otvoriť. 

Kľúčové vlastnosti aplikácie MODO 

 Intuitívne ovládateľná aplikácia, akú poznáte z mobilov a tabletov 

 užívateľsky prispôsobenie práce priamo v Android zariadení 

 štandardné skladové pohyby a naviac Výdaj podľa objednávky 

 práca s bežnými položkami aj tovarom s premennou hmotnosťou 

 voliteľne možno zadávať šaržu, výrobné čísla a podobne 

 detailná informácia o tovare, prístupná z rozpracovaného dokladu 

 editácia položiek v doklade, prehľadný výber dokladov pre export 

 užívateľská úprava názvov číselníkov, dokladov a miesta uloženia 

 on-line komunikácia s počítačom pre výmenu dát cez WiFi aj GSM 

 on-line licencia s jednoduchou migráciou na iné – nové zariadenie 

 

Pre prácu s aplikáciou MODO si môžete vybrať niektorý nami ponúkaný  
EDA Android terminál so zabudovaným 1D / 2D snímačom, či vreckové 
Bluetooth snímače, ktoré pripojíte k tabletu či mobilnému telefónu. 


