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Вступ 

Mobile Trade AE – програмне забезпечення, що забезпечує функціонал для повноцінної роботи 

торгових агентів дистриб’юторських компаній та  обмін інформацією між мобільними пристроями 

торгових агентів та обліковою системою1 компанії. Складається з мобільної частини на базі 

Android, що дозволяє торговим агентам оформлювати замовлення  в торгових точках та 

передавати їх в облікову систему компанії, отримувати оперативну інформацію про товари, їх 

характеристики,  ціни (кількість категорій цін не обмежена), залишки в розрізі складів, знижки в 

розрізі “торгові точки – групи товарів або товари”. Також програма надає можливість отримувати 

інформацію про планові візити на кожен день, поточні борги клієнтів в розрізі документів з 

детальною інформацією по них, вносити через пристрій інформацію про оплати від клієнтів. Обмін 

забезпечує серверна програма для ОС Windows.  

 

  

                                                           
1
 Облікова система – програмне забезпечення для електронного обліку та ведення документообігу, до прикладу це є 

програми типу «1С Підприємство»  
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Початок роботи з програмою 

Візуально програма Mobile Trade AE поділена на три вкладки: 

1. “Клиенты”- інтерфейс для роботи з клієнтами на поточний день, використовується для 

оформлення замовлень, оформлення оплат від клієнтів, перегляду боргів, перегляду 

документів торгової точки; 

2. “Сервис” – в інтерфейсі зібрані функції обміну інформацією між мобільною частиною та 

настільним модулем, звіти, налаштування програми (захищені паролем, від випадкової 

зміни торговим представником); 

3. “О програме” – відображає версію ПЗ2, контактну інформацію технічної підтримки, також 

містить кнопку оновлення ПЗ та його ліцензування. 

   
Загальне представлення програми Mobile Trade AE 

 

 

  

                                                           
2
 ПЗ – надалі Програмне забезпечення 
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Опис прикладу роботи на протязі одного робочого дня 

На початку робочої зміни, торговий агент повинен отримати актуальний перелік номенклатури 

товарів та категорій їх цін,список клієнтів та  дебіторську заборгованість. Для цього потрібно: 

 Якщо є можливість підключення до мережі Wi-Fi:  

a. На пристрої активуйте модуль Wi-Fi  та підключіться до Wi-Fi точки доступу. 

b. В програмі перейдіть на вкладку “Сервис” та натисніть кнопку “Новая смена”, 

дочекайтесь закінчення процесу синхронізації, який супроводжується в кінці 

надписом “Данные обновлены!!!”   

 Якщо немає можливості скористатись Wi-Fi, використовуйте для синхронізації Інтернет-

з’єднання через оператора мобільного зв’язку. На пристрої має бути налаштовано 

параметри точки доступу для виходу в Інтернет, в тарифному плані мобільного оператора 

мають бути замовлені пакети мегабайт, або мають бути кошти на рахунку які можуть бути 

використані на передачу пакетних даних через мережу мобільного зв’язку.   

a. Натисніть на кнопку “Вкл. интернет”(Рис. 1.1), дочекайтесь коли ваш пристрій 

встановить з’єднання з мережею Інтернет; 

b. Натисніть кнопку “Новая смена” дочекайтесь закінчення процесу синхронізації, який 

супроводжується в кінці надписом “ Данные обновлены!!!”  

Якщо в процесі синхронізації з’явилось повідомлення «Сервер занят!!!», - спробуйте повторити 

спробу синхронізації через 30 секунд, оскільки, на цей момент інший торговий агент вже робить 

синхронізацію з офісом. 

 
Рис. 1.1 

На рис. 1  Значки  відображають стан підключення до мережі Інтернет. Перший вказує на те що є 

підключення до мережі Wi-Fi, другий – що є підключення до мережі Інтернет через мобільну мережу. 

Зазвичай горить один із них. На вашому пристрої візуальне оформлення значків може виглядати інакше. 
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 Якщо при синхронізації з використанням Wi-Fi з’являється повідомлення “Сервер не 

доступен” – це означає, що дана точка доступу Wi-Fi в цей момент не має з’єднання з 

мережею Інтернет, скористайтесь мобільним Інтернетом або іншою точкою доступу Wi-Fi. 

 Якщо при натисканні кнопки “Вкл. интернет”, іконка передачі даних з’являється і відразу 

зникає або ж взагалі не з’являється , перевірте ваш рахунок, у вас закінчились кошти або 

мегабайти. Також можливо, що ви знаходитесь поза зоною покриття вашого мобільного 

оператора (тобто у роумінгу), в цьому випадку потрібно активувати в налаштуваннях 

пристрою “Передачу даних у роумінгу”, можливі значні витрати грошових коштів на послуги 

Інтернет.    

 Якщо в процесі синхронізації з використанням мобільного Інтернету з’являється 

повідомлення “Сервер не доступен”, перевірте чи у вас активована пакетна передача 

даних, чи є кошти на рахунку та мегабайти.  

 Якщо в процесі синхронізації з’являється повідомлення “Сервер не доступен”, але в цей же 

час вдається скористатись Інтернетом в браузері на пристрої (наприклад, відвідати якийсь 

сайт в Інтернеті), значить не має з’єднання з мережею Інтернет в офісі, або настільний 

модуль в офісі не активований, зверніться до відповідальної людини в офісі. 

Робота з кліюнтом: 

Перейшовши на вкладку “Клиенты” (дивись Рис. 1.2) на місці, що відмічено як “Зона активних 

клієнтів”, якщо у програмі  обліку вашої компанії, передбачені поденні плани візитів (поденні 

маршрути), тоді у зоні активних клієнтів будуть відображатись клієнти, які передбачені по 

сьогоднішньому маршруту. Якщо поденних планів візитів у вас не передбачено, або ж потрібно 

оформити заявку на торгову точку не по маршруту, натисніть кнопку  “Новый визит”, поверх 

відкриється вікно зі списком всіх торгових точок. Виберіть потрібного вам клієнта, натиснувши на 

ньому. Вікно із списком всіх клієнтів закриється і клієнт потрапить  у список в “Зоні активних 

клієнтів”. 
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Рис. 1.2 

Натисніть на клієнті ще раз, у вас з’явиться контекстне меню зі списком можливих операцій з 

клієнтом: 

 Долги торговой точки 

 Новый заказ 

 Новая оплата 

 Документы торговой точки 

 Отмена 

Розглянемо Кожен пункт контекстного меню: 
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Долги торговой точки  

Долги торговой точки – відображає дебіторську заборгованість по обраній торговій точці (Рис. 1.3) 

із в казанням номера документа, дати документа та дати його оплати, суми документа та суми 

боргу по цьому документу.  

 
Рис. 1.3 

Якщо сума боргу по документу менша за суму документу, – це означає що по даному документу 

вже була часткова оплата.  

Червоним кольором виділено борги, які вважаються протермінованими, жовтим – термін сплати, 

яких закінчується сьогодні – післязавтра, зеленим – термін оплати в пізніші терміни3.  

На основі цих даних торговий агент може оформити оплату, яка прийде в облікову систему у 

вигляді прихідного касового ордеру, відразу після синхронізації між пристроєм та обліковою 

системою (дивіться функцію “Сбросить заявки”). Оформлення нових оплат дивіться в пункті 

“Новая оплата”.  

 

 

  

                                                           
3
 Налаштування термінів оплати ведеться в обліковій системі. 
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Новаѐ оплата 

Новая оплата – використовується для електронного обліку збору дебіторської заборгованості та 

оперативного передавання цієї інформації в облікову систему компанії. Нова оплата на пристрої 

вводиться, коли у клієнта повністю або частково було забрано кошти по деякому документу 

(накладній). Оплату можливо зробити з меню “Сервис” “Долги клиентов”. Також оплату можна 

зробити перейшовши на пристрої по шляху “Клиенты”  “Новый визит”  Вибрати клієнта 

Натиснувши по клієнту вибрати пункт “Новая оплата”. 

В результаті переходу у вас з’явиться вікно для внесення оплат.  

1. Натискаємо на вкладку “Накладные” (Рис. 1.4) 

2. Натискаємо на документі, по якому хочемо внести оплату 

3. Вводимо суму коштів яку забрали по цьому документу 

4. При внесенні оплат по кількох документах повторюємо пункти 2 та 3. 

5. В результаті внесення оплат в полі “Сума оплаты” буде сума коштів внесених по усіх 

документах, по яких ми внесли оплати, цю суму ми повинні отримати у клієнта готівкою. 

 
Рис. 1.4 

Якщо поставити галочку навпроти пункту “Не сбрасывать оплату в офис(отменена)”, то в цьому 

разі ця оплата залишиться в пам’яті програми і не відправлятиметься в офіс, до тих пір, поки ми не 

заберемо цю галочку і не синхронізуємося з обліковою системою. 
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Новый заказ 

Новый заказ - використовується для формування нового документу замовлення. Складається із 

трьох вкладок: “Основные”, “Заказано”, “Товары”. 

 

Закладка : “Основные” містить основні налаштування 

документу замовлення. 

Розглянемо пункти вкладки “Основные”: 

Подбирать количество на чек – вказує, що тип документу 

буде готівкова накладна; 

Подбирать количество на налоговоя – вказує, що тип 

документу буде офіційна накладна (безготівковий 

розрахунок між компаніями); 

Не збрасывать заѐвку в офис (отменена) – заявка буде 

залишатись  в  пам’яті пристрою, не буде відправлятись в 

офіс, до того часу, до поки ця галочка не буде знята; 

Клиент требует чек – відмічається, коли клієнту необхідно 

буде повернути чек із касового апарату; 

Согласны на оплату по факту – вказує на те, що клієнт має 

розрахуватись під час отримання товару; 

Предложена скидка за оплату по факту – вказує на те, що 

по документу має надатись знижка (розмір знижки 

встановлюється в програмі обліку); 

Самовывоз продукции – вказує на те, що доставка в 

тогову точку не здійснюватиметься компанією,  даний 

товар буде вивозитись самостійно клієнтом, або іншою 

уповноваженою особою; 

Игнорировать дебиторку – пункт відмічається, якщо 

торговий агент стверджує, що забрав усю суму 

протермінованої дебіторки; 

Нужна обработка оператором – якщо в обліковій системі, 

документи-замовлення від клієнтів проводяться в 

автоматичному режимі без участі операторів, то активація 

цієї галочки дозволить передати замовлення в облікову 

систему без автоматичного їх проведення. Приклад 

використання: необхідно буде зробити якісь специфічні зміни в замовленні: підміна товару, зміна 

цін і т. д.. 
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Товар отгружать без оплаты – вказує, що товар по цій заявці відвантажується клієнтам на умовах 

акції; 

Номер заказа – поле для введення номера, під яким це замовлення пронумероване у клієнта. 

Наприклад: прийшовши у торгову точку, у клієнта вже є заздалегідь підготовлене замовлення і 

клієнт присвоїв йому якийсь номер, набирається заявка, в якій цей номер вводиться у поле 

“Номер заказа” і передається до нашої облікової системи. Коли накладна буде роздруковуватись, 

на ній виводиться цей номер. Використовується на вимогу клієнта;  

Категориѐ цен – якщо в обліковій системі на позиції номенклатури існує кілька категорій цін, то 

відображається категорія цін, по якій працює торговий агент. Якщо торговому агенту дозволено 

змінювати тип цін, то натиснувши по цьому пункту, можна буде змінити категорію цін. Приклад 

використання категорій цін: є три типи цін, в залежності, яку ми категорію цін виберемо на 

пристрої – по такій ціні ми будемо відвантажувати клієнту товар: 

Товар Тип ціни Ціна 

Дезодорант Fa 
максимальний захист 
для чоловіків 

Гр1 (наприклад оптовики) 3,17 грн. 

Гр2(дрібні оптовики) 3,34 грн. 

Гр3 (роздріб) 3,60 грн. 

 

Щоб змінити тип цін потрібно натиснувши на кнопку   навпроти пункту “Категория цен”, 

відкриється меню із вибором типу категорій цін (дивись Рис. 1.6)  

 

Рис. 1.6 

Склад – якщо в програмі обліку передбачено для торгового агента торгівля з кількох складів, то  

перейшовши по кнопці  навпроти пункту “Склад” у вас з’явиться можливість вибрати склад з 

якого буде відвантажуватись товар. 
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Дата доставки – вказує дату, коли має робитись відвантаження клієнту товарів по  цьому 

документу. Дата доставки змінюється за допомогою кнопок  ; 

Коментарий – поле використовується для фіксування примітки до даного документу; 

Закрыть документ – кнопка натискається по завершенню оформлення замовлення. Замовлення 

отримує стан документа “Рабочий”. 

 Замовлення мають три стани: 

 Рабочий -  замовлення оформлено частково або повністю і не передано в облікову систему, 

в цьому стані замовлення ще можна відредагувати; 

 Передан – замовлення відправлено в облікову системі, з цього моменту воно блокується 

від будь-яких змін на пристрої; 

 Закрыт – замовлення успішно було передано до облікової системи і на пристрій прийшло 

підтвердження про те, що замовлення опрацьовано в обліковій системі. 

Перейшовши на вкладку “Товары”, відображається ієрархічний список папок з довільною 

кількістю вкладених підпапок, в яких в свою чергу вже знаходяться товари: 

 
Рис. 1.7 Загальний вигляд списку брендів 

Натиснувши та відпустивши палець на папці, здійснюється перехід в середину папки, де в свою 

чергу можуть бути інші під папки або товари. Щоб повернутись на рівень в гору потрібно 

натиснути на значок  (див. рис. 1.7). 
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При роботі зі списком товарів 

Вибравши конкретну групу товарів, можна перейти до роботи з конкретними товарами, при цьому 

список можна прокручувати вверх-вниз проводячи пальцем по екрані. 

 
Рис. 1.8 

Під кожним товаром відображається (Рис. 1.8): 

 Ед. изм. – одиниця виміру товару (штуки, ящики і т.д.); 

 Фас. – фасовка, кількість одиниць в ящику; 

 Цена – ціна відповідно до попередньо вибраної групи цін; 

 Остаток – залишок станом на момент останньої синхронізації; 

 К-во НН – кількість, яку замовили в офіційну накладну; 

 К-во чек – кількість, яку замовили в готівкову накладну. 

 

Для відображення списку товарів використовується скорочена назва товару. Якщо на товарі 

натиснути і затримати палець, то над товаром з’явиться спливаюче вікно, в якому буде 

відображено штрих код товару та його повна назва.    
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Якщо торкнутися пальцем екрану над певним товаром, то з’явиться вікно для введення кількості 

цього товару, яку замовляє клієнт: 

 

 

 

Якщо такий товар вже замовлявся раніше, то при відкритті вікна буде вказано замовлену раніше 

кількість. Можна стерти це число і замінити на нове. Клієнту буде відвантажено нова кількість. 
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Для перегляду всіх замовлених товарів, їх суми, а також  редагування знижок або кількості 

підібраних товарів в замовленні, перейдіть на вкладку “Заказано”. Натиснувши на будь-якій 

позиції товару, відкривається контекстне меню (Рис. 1.9) із пунктами: 

 Дать скидку(строка) – надає знижку по товару, на якому натиснули; 

 Дать скидку (документ) – надає знижку по всіх позиціях у замовленні; 

 Изменить количество – дає можливість змінити кількість замовленого товару по цій 

позиції; 

 Удалить строку – видаляє із замовлення цю позицію. 

 
Рис. 1.9 

Після закінчення підбирання товару та оформлення замовлення потрібно перейти на вкладку 

“Основные” і натиснути на кнопку “Закрыть документ”, закінчивши цим роботу із замовленням. 

 

 При створенні нового замовлення на пристрої може з’явитись вікно “Пароль заявки”. Такий 

надпис означає, що адміністратором було обмежено кількість замовлень,  які можна 

створити не відправляючи попередні замовлення в офіс. Якщо у вас з’явився такий надпис, 

скористайтесь функцією “Сбросить заявки”. Якщо у вас на маршруті з якихось причин не 

має можливості відправити заявки в офіс (не має Інтернету, закінчились кошти на рахунку і 

т.д.), зв’яжіться з адміністратором, щоб він , у телефонному режимі, надав вам пароль, 

яким можна зняти обмеження на створення нових замовлень. Пароль дійсний протягом 

одного робочого дня. 

 При роботі на планшеті можлива робота у режимі фото каталогу, у цьому випадку на 

планшеті в нижній частині з’являється вікно, в якому відображається фото товару, який 

підбираємо. Щоб працювати в режимі фото каталогу потрібно щоб на планшеті були 
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розміщені фотографії товарів і в налаштуваннях програми було зроблено відповідні 

налаштування. 

 Якщо вибрати тип документа “безготівковий розрахунок” і почати підбирати товари то 

змінити тип документа вже буде не можливо на готівковий розрахунок і навпаки, тому 

потрібно завчасно перед підбором товарів визначитись із типом розрахунків з клієнтом. 

 Якщо в обліковій системі на товар передбачені спеціальні мітки типу акція, розпродаж і т. 

д., то при переході на вкладку “Товары”, перед відображенням загального списку 

номенклатури товарів, відобразиться  список цих товарів. В програмі передбачені наступні 

фокусні групи товарів: 

Пріоритет – товари, які мають продаватись в будь-якій торговій точці (далі ТТ); 

Рек. в ТТ – цей товар рекомендовано в саме цю ТТ; 

Акція – акційний товар; 

Новий товар – новий товар в асортименті; 

Розпродаж – товар, який продають із нижчою ціною. 

Вище перелічені товари з’являються перед переглядом основного каталогу товарів: 
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Документы торговой точки 

Документи торгової точки - поденно відображають всі оплати та замовлення на обрану дату для 

цієї торгової точки. Замовлення та оплати які мають статус “Рабочий” можна ще відредагувати, 

натиснувши на замовлення чи оплату. А замовлення та оплати зі статусами “Передан” та “Закрыт” 

відредагувати не можливо, оскільки вони передані до облікової системи.  
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Сбросить заѐвки 

Створивши кілька замовлень від клієнтів, рекомендовано відправити їх в офіс, для подальшого 

опрацювання. Для цього перейдіть на вкладку “Сервис”.  

 Якщо у вас є підключення до Wi-Fi мережі, натисніть кнопку  “Сбросить заявки”; 

 В інакшому випадку, якщо дані будуть передаватись через мобільний Інтернет, ввімкніть 

Інтернет натиснувши на кнопку “Вкл. интернет”, дочекайтесь, щоб активувалась пакетна 

передача даних на пристрої та натисніть кнопку  “Сбросить заявки”.  

По верх програми з’явиться вікно із надписом “Отправка заявок”: 

 

По завершенню відправки заявок вам будуть надіслані оперативні залишки товарів на складах 

вашої організації.  
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Звіти: Борги клієнтів 

Перейшовши на вкладку “Сервис”  “Долги клиентов”, ви можете переглянути поточні борги 

торгових точок. Натиснувши на торговій точці, з’явиться меню, з якого можна переглянути борги 

торгової точки подокументно, або зробити нову оплату від торгової точки. Рекомендовано 

переглянути розділ “Долги торговой точки”. 
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Звіти: Продажі 

Перейшовши на вкладку “Сервис”  “Продажи”, ви можете поденно переглянути історію своїх 

продажів по товарах чи по брендах. 

Продажи по товарам 

Перейшовши по шляху “Сервис”  “Продажи” вибравши варіант відображення продажів  

“Продажи по товарам”, відобразиться вікно: 

 

Дані формуються у вигляді таблиці із в казанням повного найменування одиниці продукції, 

проданої кількості за вибраний день та суми продажу. 

Використовуйте кнопки -  + щоб переглянути продажі за іншу дату. Завершивши перегляд звіту 

використовуйте кнопку “Закрыть отчет”, щоб повернутись до головного меню програми. 

Продажи по брендам 

Перейшовши по шляху “Сервис”  “Продажи”, вибравши варіант відображення продажів  

“Продажи по брендам”, відобразиться вікно: 
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Дані формуються у вигляді таблиці із в казанням бренду, проданої кількості товарів по цьому 

бренду та суми продажу цього бренду за обраний день. 
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Звіти: Заявки для офісу 

Перейшовши на вкладку “Сервис”  “Заявки для офиса”, ви можете поденно переглянути 

документи, які не були передані до облікової системи, або були передані, але по яких не прийшло 

підтвердження з облікової системи про їх опрацювання. Тобто тут відображаються документи зі 

статусами “Рабочий” та “Передан”.  В цьому меню список документів обновлюється після кожного 

виконання функції “Сбросить заявки” торговим агентом, але не частіше ніж один раз в 30 хв.. Якщо 

в кінці дня в цьому меню залишаються  якісь документи, торговий агент  повинен вияснити 

причину не опрацювання цих документів. 
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Вибір компанії 

Додатковими можливостями програми  Mobile Trade AE передбачено роботу одного торгового 

агента одночасно в кількох компаніях з розділеними програмами обліку  (наприклад в одного 

власника є зареєстровані дві юридичні особи, кожна з яких має свою окрему програму обліку).  

Якщо торговий агент працює від імені двох і більше компаній, перейшовши по шляху “Сервис”  

“Выбор фирмы”, натиснувши на базу даних з якою на даний момент бажає працювати, він 

переключиться на іншу компанію. 
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Адміністрування програми 

Обмін даними між програмою Mobile Trade AE та обліковою системою відбувається через файли у 

форматі XML. За обмін файлами на стороні сервера відповідає програма FileTransfer (ОС Windows). 

Перед передачею даних між мобільною та настільною частиною, дані упаковуються в файли 

формату ZIP, що значною мірою зменшує об’єм переданого трафіку.  Мобільна частина Mobile 

Trade AE працює на пристроях з операційною системою OS Android версії 2.1 і пізніших, які мають 

модуль Wi-Fi, або (і) SIM-модуль для передачі даних  через мережі мобільного зв’язку. 

Структура обміну даними між обліковою системою і мобільними пристроями 

 

 

 

 

 

 

 

  

1C Підприємство Файлова 

система 

NKT.xml 

UKT.xml 

TKT.xml 

Upload.xml 

MobileTrade AE FileTransfer.exe 

Route.kml 

NKT.xml – товари, ціни, клієнти, борги, план візитів, пріоритетні товари; 

UKT.xml – оперативні залишки товарів; 

TKT.xml – підтвердження про завантажені замовлення; 

Upload.xml – замовлення, оплати; 

Route.kml – маршрут торгового агента. 

  

 

 

 

 

Google Earth 
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Налаштуваннѐ пристроя торгового представника 

Для здійснення налаштувань програми торгового представника перейдіть на вкладку  “Сервис” 

“Настройки”, введіть пароль адміністратора, яким захищається ця частина програми. 

Розглянемо в налаштуваннях програми поля в порядку їх розміщення: 

ID пользователѐ – число, порядковий номер по якому 

співставляється пристрій з обліковою системою; 

Пользователь – ім’я торгового агента (необовзяково); 

Лицензиѐ – поле для введення ліцензії для даного 

пристрою (для отримання ліцензії зверніться до 

розробника програмного забезпечення, перейшовши на 

вкладку “О програме”, попередньо підготувавши 

інформацію про IMEI пристрою, для якого потрібна 

ліцензія); 

Пароль администратора – пароль, яким захищається це 

меню налаштувань програми; 

Тип экрана – вказується тип пристрою, можливий вибір 

між пристроями “Планшет” та “Смартфон”; 

Сбрасывать заѐвки по – вказується кількість нових 

замовлень які можна створити не скидаючи попередні 

замовлення від клієнтів в офіс. Для оперативнішого обміну 

між пристроєм торгового представника та офісом 

рекомендовано встановлювати рекомендоване число 

заявок “2”.  Вказавши “0” – в торгового представника 

знімається обмеження на створення нових заявок. 

Отложеных не больше – вказується максимальне число 

заявок, які можна створити з відміткою “Не збрасывать 

заявку в офис (отменена) ” (див. пункт “Новый заказ”); 
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Адреса серверов 

 Локальный – IP-адреса комп’ютера на якому знаходиться програма “FileTransfer” в 

локальній мережі. Доцільно використовувати, якщо є у торгового агента є можливість 

підключення до офісної мережі по каналу Wi-Fi; 

 Интернет – зовнішній статичний IP-адреса комп’ютера, або доменне ім’я (якщо компанія 

має власний домен); 

 Для фото – IP-адреса комп’ютера, куди будуть відправлятись фото зроблені в торговій 

точці. 

Высота картинок – вказується висота картинок фото каталогу; 

Ширина картинок - вказується ширина картинок фото каталогу; 

Сортировать товары по спец. коду – при відміченні цього пункту, під час створення замовлення, 

товари будуть сортуватись в порядку зростання по спеціальному коду, який присвоєний в 

обліковій системі кожному товару і бажано щоб він був унікальним, наприклад такий полем може 

бути поле “Артикул”. 

Разрешить набор заѐвки на оба вида торговли - при відміченні цього пункту, у торгового агента 

під час створення нового замовлення,  буде можливість одночасно відмітити пункти: “Подбирать 

количество на чек ” та “Подбирать количество на налоговою”, а при підборі товару будуть по черзі 

з’являтись поля для введення товару на офіційну накладну, а потім на чек. В іншому випадку в 

торгового агента буде можливість вибрати тільки один із варіантів типу замовлення: “Подбирать 

количество на налоговою” або  “Подбирать количество на чек ”. 

Доставку заѐвок выполнѐть сегоднѐ (иначе завтра) – дата доставки автоматично встановлюється 

на завтрашній день, якщо пункт не помічений і на сьогодні, якщо помічений. 

Разрешить создание заѐвок длѐ заблокированных клиентов – дозволяє торговому агенту 

створити замовлення на клієнта, який є заблокованим в обліковій системі, наприклад через борги 

клієнта перед компанією. 

Не использовать GPS-слежение – якщо пункт активний, то навіть при ввімкненому GPS-приймачі 

на пристрої, програма не буде реєструвати GPS -координати пристрою. 

Обѐзательнаѐ фотофиксациѐ визита – при активному пункті, під час створення нового замовлення 

в торговій точці, в торгового агента відкриється фотокамера на пристрої і торговий агент повинен 

буде зробити фотознімок торгової точки. Тільки після цього в нього з’явиться можливість робити 

замовлення. 

Не отклячать интернет после синхронизации – при неактивному пункті після кожної синхронізації 

пакетна передача даних на пристрої буде деактивовуватись, це економить ресурси батареї і 

збільшує час автономної роботи пристрою. 

Подбор товара в режиме фотокаталога – при активному цьому пункті, під час підбору товарів в 

замовленні в нижній частині екрану з’являється фотографія обраного товару. Товари розміщуються 

у спеціальній папці на змінному носії що знаходиться в пристрої.  
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Опис програми FileTransfer 

Запустивши програму FileTransfer, в треї операційної системи з’являється значок програми, 

клікнувши по якому правою кнопкою можна переглянути чи відбувається в даний момент обмін з 

одним із мобільних пристроїв, завершити програму, або перейти до налаштувань програми. 

В налаштуваннях програми редагуються наступні параметри: 

 ІР-адрес (локальный) – ІР-адреса комп’ютера на якому запущено програму, якщо 

комп’ютер має кілька ІР-адрес вказується та яка має доступ до мережі Інтернет; 

 Порт – порт,  на якому програма буде приймати дані з мобільних пристроїв. По цьому 

номеру прокидається порт на маршрутизаторі;  

 Каталог обмена – папка на локальному комп’ютері, або в мережі, наприклад: 

    - D:\MBT\ 

    - \\192.168.0.8\MBT\ 

 Длительность сеанса (сек) – тривалість часу передачі даних між мобільним пристроєм та 

програмою MobileTrade. При перевищенні цього часу сеанс синхронізації переривається. 

 

 

 

 

 

 


