Tisztaszınyeg nyilvántartó
A szoftver célja a szınyegtisztításhoz tartozó rendelés-nyilvántartásának biztosítása.

A program lehetıvé teszi egyszerre több felhasználó egyszerre történı munkáját egyszerre.
Így akár több alkalmazott is dolgozhat és vihet fel adatokat, rendeléseket, miközben egy
másik szobában ellenırizhetjük akár a pár perce felvitt szınyegek állapotát, illetve hogy hol
tart a tisztítási folyamatban.

Képes kommunikálni más, a RiskCont Bt. által gyártott, más programokkal (pl. számlázó),
illetve az Excel táblákba történı exportáláson keresztül más programokkal.
Fontos alapelv volt flexibilis és kellıen általános megoldás, ami lehetıvé teszi, hogy a
programot kis és nagy cégek egyaránt használhassák, valamint a felhasználóbarát felület
kialakítása, ami jól áttekinthetı és gyors adatbevitelt és visszakeresést biztosít.
A „Tisztaszınyeg nyilvántartó” program lehetıvé teszi az alábbiakban felsorolt feladatok megoldását:
•

Rendelések felvétele és törlése

•

Statisztikák készítését
o

Határidıre

o

Tisztítási típusokra

o

Állapotra

•

Ügyfelek nyilvántartása

•

Cikktörzs karbantartása

•

Gyorskeresések

•

Különbözı rendezési lehetıségek

•

Gyorsbillentyők használata

A programban rendelkezik egy egyszerő jogosultságkezelıvel is. Így a dolgozóknak nincs
jogosultságuk statisztikák készítésére és azok megtekintésére.

Másik fontos funkció, hogy egyetlen gombnyomással készíthetünk mentést az adatokról az
elızetesen beállított helyre, így gyorsan és egyszerően vissza lehet állítani az adatokat, egy
esetleges adatsérülés esetén.
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A fı képernyı:

A fı képernyın láthatók:
•

Bal felsı sarokban: a táblázatban kiválasztott rendeléshez tartozó adtok, például:
o Rendelésazonosító, melyet a gép automatikusan generál az aktuális dátumból
és az idıbıl.
o Ügyfél neve és címe
o A rendeléshez kötött határidık
o Egyéb megjegyzés

•

Baloldal: rendelések felvitele, módosítása, törlése, készre jelentése

•

Középen: a rendelések és a tételeinek megjelenítése

•

Jobb felsı sarok: help fájl tartalmának megjelenítése, logo, és az aktuális rendelés
értékének és állapotának (rögzített, megkezdett, félkész, kész) színekkel történı
megjelenítése

•

Jobboldal: Gyorskeresı az adott rendelésekkel és a hozzájuk tartozó tételekkel

•

Jobb alsó rész: Azon tételek listája, amelyek 3 napon belül lejárnak

Törzsadatok
Ügyfelek

Ügyfél karbantartó, az ügyfelek legfontosabb adataival.

Cikktörzs

Cikktörzs karbantartó.
A cikkek és szolgáltatások listája, besorolva 5 kategóriába:
•

R: Rojt és kárpittisztítás

•

SZA: szállítás különbözı egységárakon

•

SZE: szegés

•

SZT: szınyegtisztítás különbözı egységárakon

•

V: vegytisztítás különbözı egységárakon

A szınyegtisztítás és egyéb mőveletek, szolgáltatások listája, azok egységára, a mővelet
elvégzéséhez szükséges idı megjelenítése, és karbantartása.

Felhasználók

Felhasználó karbantartó.
A szoftvert használók listája, és azok adatai. Valamint itt adhatók meg a jogosultságok.

Statisztikák

Statisztikák készítése különbözı szőrési feltételek szerint.

Az elkészített statisztikák formanyomtatványa, lebontva azt rendelésekre és a hozzá tartozó
tételekre.

Egyéb funkciók
•

Felhasználó váltás: A gyors felhasználóváltást teszi lehetıvé anélkül, hogy ki kéne
lépni, majd újra bejelentkezni a programba.

•

Frissítés: A gyors hálózatos használat érdekében a program idızített frissítéssel
rendelkezik. Ennek következtében az egyes gépek képernyıin megjelenített adatok
rövid ideig eltérhetnek. Ha például percre kész, pontos statisztikát szeretnénk készíteni
az adott állapotról, akkor ezen funkció felfrissíti a kliensen lévı adatokat, a szerver
legfrissebb adataival.

•

Backup: Mentés készítése az aktuális adatbázisról a paramétereknél beállított helyre

