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Scales manager 4.0

Информация за продукта

Scales manager е разработен за работа с везните на Датекс - Poscale PS-15, DBS-15  и 
DT-15. Програмата позволява работа с множество везни в мрежа, осигурява лесна поддръжка 
на настройките и артикулите на всяка везна. Поддържа експорт/импорт през текст или XML 
формати.

Регистрация

След като инсталирате Scales manager, отидете на „Настройки>Програма“. Там ще 
видите сериен ключ(идентичен за всеки компютър), който трябва да изпратите на нашите 
търговци за да получите регистрационен ключ. В противен случай на екрана ви ще излиза 
съобщение всеки 10 секунди.



Управление за везни

Добавяне на везна

За да добавите нова везна, натиснете дясно копче на мишката в левия прозорец на 
програмата и натиснете „Нова везна“. 



Показва се прозорец, в който трябва да попълните име, тип и логически номер на 
везната. Натиснете „Напред“.



В следващия прозорец въведете номер и скорост на серийния порт, към който е 
свързана везната(както и вид на програмиране за везни от тип DT-15). Ако не знаете точните 
параметри натиснете „Автоматично търсене“ и изчакайте докато програмата намери везната 
ви. Натиснете „Напред“, след това и „Завърши“.



Настройки на везна

След като сте добавили везна може да прегледате и промените настройките й като 
изберете „Настройки>Везна“. Ще видите прозорец с две страници - „Комуникация“ и 
„Параметри на везната“. Първата ви позволява да тествате за връзка с везната или да смените 
логическия номер и настройките на серийния порт, а втората съдържа специфични 
параметри на везната(натиснете „Вземи настройките“ след като сте сигурни че имате връзка 
с везната). След като промените някой от параметрите натиснете „Изпрати настройките“ за 
да промените настройките на везната.



Комуникация



Параметри на везната



Управление на артикули

За да редактирате артикули първо трябва да ги заредите от везната (чрез 
„Артикули>Вземи“) или от текстов или XML файл (чрез „Файл>Отвори...“). Може да 
заредите всички артикули от везната или само определен обхват.



След като сте заредили артикулите може да ги редактирате, изтривате и изпращате 
към везната чрез „Артикули>Изпрати“ и „Артикули>Изтрий“. В таблицата може да 
селектирате избрани от вас редове(като задържате CTRL ) и да изпратите или изтриете само 
тях.



Импорта на артикули става посредством „Файл>Отвори...“, а експорта – чрез 
„Файл>Запиши...“.



За контакти

За разработчици на софтуеър                      

Кой да потърсите ако 
разработвате софтуеър 
или възникне грешка

Телефони Email

Добрин Петков (02)8165654 dobrin@datecs.bg
Георги Цветанов (02)8165653 cvetanov@datecs.bg

За потребители                                            

Търговски отдел - телефони
8165500 , 8165501 , 8165505 , 8165506 , 8165510 , 8165511 , 
8165512
Сервиз - телефони
8165515 , 8165516 , 9712345 , 9733545 , 9713188
E-mail: sales@datecs.bg
Web : http://www.datecs.bg
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