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SPORTident inventuur

SPORTident inventuur
SPORTident Inventuur on programm SI jaamade omanikele. Lugedes periooditi jaamade andmed
programmi, on võimalik jälgida patareide kasutust ja paremini planeerida jaamade kasutust.
Programmi aruanne toob välja ka need jaamad, millel tuleks teha tarkvara uuendus. Jaamade
nimekirja on võimalik salvestada XML formaadis ja sead edasi töödelda vajadusel.
●
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Programm: SI-Inventuur
Versioon: xx 2012
Uuendatud: 01.03.2012
Kodulehekülg: http://www.tak-soft.com/tooted/sport/siinventuur/

Lühike juhend
Lae programm siit ja paki arvutis lahti sobivasse kataloogi.
Käivita programm ja vali Tools menüüst Setup - Sisesta klubi nimi/andmed ja vali vaikimisi staatus :
●
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New - uus jaam, ei kasutata
Reserved - jaam ei ole kasutusel
In use - jaam on kasutusel - vaikimis võiks valida selle
Broken - jaam on katki
Stolen - jaam on varastatud
Replaced - jaam on asendatud, seda enam ei kasutata
Sold - jaam on ära müüdud/antud
NA - määramata

Vaikimisi staatus lisatakse, kui jaama andmed lisatakse programmi. Salvesta andmed ja sulge vorm.
Vali vormilt „Default Owner“ - vali oma tunnus.
Jaamade lugemine andmebaasi
●

●

●
●
●
●

●

Vali COM port, kuhu on ühendatud juhtjaam, kui juhtjaam on kiires reziimis, tee märge „HS48300“
ruutu.
Kui loetav jaam on otse ühendatud (st soovid lugeda andmeid juhtjaamast), tee märge „Direct
connection“ ruutu.
Kui soovid, et peale lugemist jaam ka välja kohe lülitatakse, tee märge „Turn Off“ märkeruutu.
Andmete salvestamiseks andmebaasi märgi ära „Save to DB“ ruut.
Aseta loetav jaam juhtjaama peale (vajadusel kasutada induktiivpulka)
Vajuta nupule „READ“ ja programm loeb andmed jaamast. Kui jaama põhiandmeid ei olnud
programmis, siis lisatakse jaam andmebaasi, lisaks salvestatakse jaama tarkvara versioon ja patarei
kasutus.
Jaama info vaatamiseks vajuta nupule Info, või tee topeltklõps vastaval real. Avanenud vormil
kuvatakse jaama andmed ning viimaste lugemiste info jaama kohta. Graafikul kuvatakse patarei
kasutus läbi ajaloo.

Lisaks on võimalik lisada ka märkusi loetud andmetele - tee topeltklõps soovitud real ja sisesta
kommentaar. Näiteks: Patareid vahetatud, korpus vahetatud vms
Aruanded
Aruannete tegemiseks vali Tools menüüst Reports:
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osport:siinvetuur http://tak-soft.com/dokuwiki/doku.php?id=osport:siinvetuur

List of stations - Aruanne jaamadest. Võimalik on filtreerida jaamad Staatuse ja omanike järgi ( kui
programmiga hallatakse mitme omanike jaamu). Tehes märke „Check Bat“ ruutu, kontrollitakse
patarei kasutust ja vahetamist väärt patareide väärtused näidatakse aruandes ära. Jaamade
versiooni uudsust kontrollitakse, kui on märge tehtud „Check version“ ruutu. „Statistcs“ märke
korral loetakse üle palju on erinevatest versioonidest jaamu. •Lisaks on võimalik märkida millised
välju soovitakse aruandesse:
Owner - kasutaja nimi
History - jaama andmed läbi aegade
Bat.info - patarei info ajalugu
Comments - kuvatakse ka kommentaarid
Function - jaama tunnusnumber ja funktsioon

Vajutades nupule Report, tehakse aruanne HTML formaadis ja avatakse see vaikimis brauseris.
Export (XML) - teeb jaama andmebaasist ekspordi faili XML formaadis. Sisesta soovitud failinimi ja
asukoht kuhu fail teha. Expordi faili on võimalik sisse importide valides Tools menüüst Import.
Head kasutamist!
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