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Podręcznik użytkownika zawiera informacje o komercyjnym programie oferowanym pod nazwą
handlową .

Podręcznik użytkownika zawiera informacje niezbędne do korzystania z programów
wchodzących w skład  Aplikacji Ramzes.

Podręcznik przygotowano dla wersji 01.00

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w podręczniku były kompletne i zgodne ze
stanem oprogramowania na dzień przygotowania niniejszego opracowania (2012-06-29).

Niemniej, z powodu nieustannie prowadzonych prac rozwojowych, producent zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w programie. W związku z powyższym zakres funkcjonalny

dostarczanego programu może być inny, niż wynika to z opisu.

WSTĘP

Poszczególne funkcje programu zostały zaprezentowane w
sposób umożliwiający szybkie rozpoczęcie pracy. Informacje
przedstawiono w kolejności wynikającej z potrzeb konfiguracji
programu oraz sposobu jego użytkowania podczas normalnej

eksploatacji.

Forma prezentacji

Życzymy miłej pracy z systemem

Ramzes Sp. z o.o.

Ramzes In-Post.
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1 Konfiguracja modułu In-Post

W celu prawidłowego działania modułu, należy skonfigurować program, wybierając kolejno:
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1.1 Okno konfiguraycjne

Login i hasło użytkownika zarejestrowanego w systemie In-Post Paczkomaty

Czy automatycznie tworzyć paczki i pobierać opłatę transakcyjną. Gdy odznaczone tworzone
paczki są zapisywane do bufora i wymagana jest ręczna akceptacja pobrania opłaty.

Gdy odznaczone możliwość dodatkowo drukowania potwierdzenia nadania (potwierdzenie
nadania może zostać wygenerowane tylko dla paczek do nadania w oddziale) 

Czy tworzyć paczkę automatycznie do utworzonego dokumentu WZ
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Czy tworzyć paczkę automatycznie do utworzonej faktury VAT 

 

Pobiera aktualną listę dostępnych paczkomatów z serwera In-Post

Wyświetla aktualny cennik In-Post

Wyświetla aktualny regulamin In-Post

Wyświetla informacje ogólne i zasady korzystania z usług In-Post

Możliwość zarejestrowania nowego konta użytkownika In-Post

 

Sprawdzenie poprawności wpisanych danych z serwerem In-Post.



Konfiguracja modułu In-Post 9

Podane dane użytkownika nie zostały zarejestrowane w systemie In-Post

Brak połączenia z Internetem, serwerem In-Post.
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2 Tworzenie przesyłki

2.1 Automatycznie tworzenie paczki podczas wystawiania
dokumentu WZ/ Faktury VAT

Opcja dostępna po prawidłowym skonfigurowaniu usługi (patrz. Wyżej).

Podczas tworzenia dokumentów Wydania Zewnętrznego (WZ) i faktury VAT w Aplikacji
Ramzes po ich zapisaniu, jest możliwość stworzenia bezpośrednio paczki
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2.2 Tworzenie paczki do istniejących już dokumentów WZ/Faktur
VAT

Zarówno w „zestawieniu dokumentów magazynowych”, jak i w „zestawieniu faktur i
paragonów” dodano opcję „In-post”:

Po zaznaczeniu odpowiedniego dokumentu i wybraniu z menu In-Post, ukażę się nam identyczne
okno, jak podczas automatycznego tworzenia z identycznymi zasadami działania, jak wyżej.
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3 Zestawienie przesyłek

W menu programu dostepna jest opcja "zestawienie paczek"

 

Szukanie wybranej paczki według numeru przesyłki

 

Wydruk etykiety w formacie A4 do stworzonej przesyłki



Zestawienie przesyłek 13

Zatwierdzenie paczki z bufora, pobranie opłaty (tylko przesyłki o statusie „oczekuje na
wysyłkę”)

Po wybraniu „Tak” przesyłka przechodzi w status „Dostarczana do odbiorcy”, zostaje pobrana
opłata zgodnie z cennikiem usług In-Post.

Anulowanie stworzonej paczki w buforze(tylko przesyłki o statusie „oczekuje na wysyłkę”)

Wydruk potwierdzenia nadania przesyłki (tylko przesyłki nadane w oddziale)

Pobiera aktualne statusy przesyłek  
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