Manuál k aplikaci mStore
Popis
mStore je program pro evidenci skladu určený pro internetové tablety od
společnosti Nokia. Program umožňuje vkládání a editaci položek a kategorií,
prodej položek. Umí zobrazit prodané zboží a zisk za vybrané období.

Instalace
K instalaci je nutné připojení k síti Internet. Na domovské stránce projektu (http://mstore.sourceforge.net) se nachází odkaz v podobě obrázku s názvem

Click to install!“ . Po kliknutí stačí nabízený soubor otevřít
”
a odsouhlasit automatickou instalaci.

Spuštění
Program se nachází v menu v kategorii Extras. Po spuštění vypadá výchozí
obrazovka jako na obrázku Výchozí obrazovka. Na krajní pravé straně se nacházejí tzv. taby“ neboli záložky, kterými se přepíná mezi skladem, prodejem
”
...

Vytváření a úprava položek a kategorií
Tahle činnost se provádí v tabu Sklad. Při vkládání
kategorie nebo položky se zobrazí podobný formulář
jako na obrázku vpravo. Žlutě svítící pole značí, že
se pole musí správně vyplnit. Ceny musí být kladná
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Výchozí obrazovka

reálná čísla a počet kladné celé číslo. Místo desetinné čárky se používá tečka. Mazat se smí pouze prázdná kategorie nebo
položka, která není v košíku.

Pohyb po skladu
Kategorie jsou vyznačeny tučným písmem a vchází se do nich dvojitým kliknutím. Pro pohyb zpět slouží tlačítka O kategorii nahoru a Návrat na začá-

tek. Pokud položky ve skladu přesahují okraj a nejsou všechny vidět, stačí
vertikálním tahem po obrazovce posunout pohled.

Prodej
Po označení položky se aktivují tlačítka pro přemisťování položky do košíku
a zpět.

Košík
Pokud je zákazník rozhodnut zaplatit, kliknutím na Zaplacení se košík automaticky vyprázdní a položky se ze skladu odečtou.

2

Pohyb v kategoriích

Přidávání do nákupního košíku

Statistiky
V této záložce se dají zobrazit podrobné informace o prodaném zboží. V levé
horní části jsou dvě pole s datem. Ve výchozím stavu obsahují dnešní datum.
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Nákupní košík

Slouží pro výběr období, ze kterého chceme informace o prodeji. Po kliknutí
na ikonku kalendáře se otevře kalendář pro výběr data. Datum je v anglickém
formátu – měsíc/den/rok. Po výběru období se při stisknutí Zobrazit spustí
internetový prohlížeč, který zobrazí detaily o prodeji. Spuštění může zabrat
pár vteřin.
Tlačítko Podrobně pracuje podobně, ale místo prodaného zboží zobrazuje
aktuální stav skladu.

Statistiky
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Tisk a zálohování
Tisk zatím není možný přímo z tabletu. Nicméně připojením tabletu k počítači přes kabel USB se zobrazí obsah části tabletu. V adresáři

mstore

se

nacházejí soubory:

 mstore-data


Potřebný soubor pro mStore. Obsahuje veškerá data.

Soubory začínající na

zisky. Kdykoli si zobrazí uživatel informace z vy-

braného období, vytvoří se tento soubor s příslušným obdobím v názvu.
Tento soubor se dá otevřít a tisknout.



Soubory začínající na

stav_skladu.

Kdykoli si zobrazí uživatel po-

drobné informace ze skladu, vytvoří se tento soubor s aktuálním datem.
Tento soubor se dá otevřít a tisknout.



Soubory začínající na

ucet. Kdykoli se zaplatí nákupní košík, jeho ob-

sah se připraví do tohoto souboru k tisku. Název bude obsahovat čas
zaplacení.

 styles.css

Nepovinný soubor popisující vzhled zisků, stavu a účtů.

Doporučuje se zálohovat soubor

mstore-data

pokud možno na konci dne,

kdy se program používal, prostým překopírováním do počítače. Chceme-li
obnovit zálohu z předešlého dne, stačí soubor
do tabletu a přepsat původní soubor.
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mstore-data nakopírovat zpět

