
Krótka instrukcja  Rozpoczęcia – pracy – Zakończenia  Inwentaryzacji w programie INWENT5

Pierwszym pytaniem na jakie należy sobie odpowiedzieć  jest czy wymianę danych kolektor-komputer dokonywać ma się 

automatycznie  wówczas w zakładce Podgląd  dla  współpracy z Graberem należy zaznaczyć opcje ( Graber konwe) 

Ewentualnie wymianę plików z towarami mamy dokonywać ręcznie ( kopiować i wklejać  standardowo jak w Windowsie ) 

wówczas opcja ta musi być odznaczona. Zaleca się ją dla dużych baz , oraz można tworzyć i pracować na kilku dokumentach 

jednocześnie zmieniamy tylko nazwę plików (tz możemy robić kilka inwentaryzacji naraz , Zalecane dla bardziej 

zaawansowanych użytkowników )

Uruchomienie Programu : Start->Programs->FileExplorer-> (musimy się znaleźć w katalogu \Storage 

Card\TowarGraber) by odnaleźć plik Inwent5.EXE

Inny sposób na Uruchomienie Programu to skrót z pulpitu kolektora : Pulpit Kolektora ikonka „czytnik kodów 

kreskowych” INWENT5”

Konfiguracja INWENT 5

Opcje ->Ustawienia   Usuń inwentar. Powoduje skasowanie dotychczasowej inwentaryzcacji  kasuje 

inwentgraber.txt , natomiast plik z towarami zaczytanymi z Small Business plugrab.txt nie ulega zmianie i nadal można z niego 

pobierać towary do kolejnej inwentaryzacji.

Klawisze  P  oraz  I powoduje  wczytanie plików  i określenie ilości towarów dla  P wczytuje plik plugraber.txt pokazuje ilość 

towarów  wczytanych z Small Business. Natomiast klawisz I wczytuje plik inwentgraber.txt  który zawiera dane jakie były 

pobrane przy inwentaryzacji.

Ilości znaków  i separator pól :

Dla Kodu kreskowego 13 znaków

Dla Opisów towarów 16 znaków

Dla cen 1 i 2 po 7 znaków

Ilość dla towaru 7 znaków

Opcja  Nowe towary dopisywać aut.  Zaznaczamy jeśli podczas wczytywania program nie znajdzie kodu wówczas 

będziemy mogli dopisywać automatycznie ( Uwaga dla opakowań zbiorczych dla których kod może nie być 

wczytany do kolektora)

Opcja zamiana   .   na   ,    dla kg   ( Zaleca się  zaznaczyć) opcja dla przeliczników kilogramowych

Błędy:

- W przypadku gdy nie  działa czytnik kodów  (brak lasera) Należy jednorazowo uruchomić program  z katalogu 

TowarGrabber  ScanWedge

- Natomiast jeśli po wczytaniu kodu kolektor nie szuka towaru (konieczne jest wciśnięcie Entera) należy jeszcze raz 

uruchomić program ScanWedge -> Config ->Setup i zaznaczyć opcje Send ENTER key aftersuffix

- Brak komunikacji przy włączonej opcji pracy z Graberem Proszę przynajmniej raz uruchomić program Graber

Program Graber też jest programem do inwentaryzacji , ale głównie służy do wymiany plików w Inwent5



Instrukcja dla wykorzystania z opcjią  Grabera

Po wysłaniu towarów z programu Small Business : Miesiące->Inne Urządzenia->  Inwentaryzator 1  ->   

Załadowanie towarów      (tworzy się plik z towarami z magazynu czyli Kod kreskowy, nazwa, ceny, stan) dograbera.txt

1.Krok

Start -> 1Pierwsza inwentaryzacja (konwersja)Zawsze należy uruchamiać tą procedurę za każdym razem 

jeśli dokonane było pobranie nowych danych z programu magazynowego Small Business .  Procedura  ta 

przygotowuje pliki z towarami o nazwie  plugrab.txt poddaje konwersji kolumny zaczytane z programu. 

Uzyskać może również z zakładki Podgląd ,należy uruchomić klawiszem  Z_G   ( Konwersja kolumn z Grabera) 

Jeśli uruchamiamy program kolejny raz ( baza z magazynu już była wczytywana i przekonwertowana) 

wystarczy uruchomić ikonkę  KOD KRESKOWY infokas-kielce

2.Krok

-  INWENT -> Przeglądaj Dane  tutaj możemy przeglądać dane, najpierw przeszukuje plik inwentgrab czyli 

dane które były pobrane przy inwentaryzacji , natomiast jeśli nie znajdzie przeszukuje dalej w bazie 

plugraber  zaczytanej z magazynu Small Business.

Wczytywanie kodu kreskowego po którym przeszukujemy dokonujemy w polu KOD: pierwsze pole na 

samej górze i zatwierdzamy wyszukiwanie klawiszem ENTER.

-  INWENT -> Zbieraj Dane  tutaj możemy przeglądać i dopisywać dane  najpierw przeszukuje plik 

inwentgrab czyli dane które były pobrane przy inwentaryzacji  , jeśli odnajdzie pokaże nam się  ten towar i 

umożliwi wpisanie ilości którą należy potwierdzić klawiszem ENTER  , chyba że jest włączona opcja dodaj 

aut. Wówczas do wcześniejszej ilości zostanie dodana 1 szt.  W przypadku gdy nie znajdzie towaru 

przeszukuje dalej w bazie plugraber  zaczytanej z magazynu Small Business. i procedura się powtarza,. 

Jeśli i w tym zbiorze nie odnajdzie takiego kodu program zgłosi nam brak takiego towaru w przypadku gdy 

jest włączona opcja w ustawieniach Opcje-> Nowe towary dopisywać aut  omatycznie   przejdzie do 

dopisywania nowego towaru zmieni się tło z zielonego na żółte.

Pola :  IG- oznacza ile  ilość  dopisanych rekordów w pliku inwentgrab.txt ,  Wykonano zliczeń informuje nas ile  

wczytaliśmy razy kod kreskowy poprawny oraz wyświetla  też ilość  towarów  zaczytanych z głównego magazynu 

czyli zawartość pliku plugrab.txt 

3. Krok

Po zakończeniu inwentaryzacji z zakładki INWENT -> Wyślij do Grabera i funkcja ta jest zalecana iż 

pozwoli nam automatycznie przygotować nowy plik inwentaryzacyjny (robi kopie zapasową starej 

inwentaryzacji) ewentualnie można też przygotować taką konwersję z zakładki Podgląd Klawiszem  DO_Grabera 

konwertuje do formatu który automatycznie może zostać  pobrany  przez Small Businessa. 

Wczytujemy np. w Small Business  Inwentaryzator 1-> Test odczytu



Praca bez współpracy z opcji Grabera

Po wysłaniu towarów z programu Small Business : Miesiące->Inne Urządzenia->  Inwentaryzator 2  ->   

Załadowanie towarów      (tworzy się plik z towarami z magazynu czyli Kod kreskowy, nazwa, ceny, stan )  magazyn.txtxt

Krok 1.

Start -> 1Pierwsza inwentaryzacja (konwersja)Zawsze należy uruchamiać tą procedurę jeśli dokonane 

było wcześniej pobranie  danych z programu magazynowego Small Business.  Procedura  ta przygotowuje 

pliki z towarami o nazwie np. magazyn.txt poddaje konwersji kolumny zaczytane z programu.       Uzyskać 

może również z zakładki Podgląd ,należy uruchomić klawiszem  CZYTAJ (tworzą się pliki z samym kodem) 

Jeśli uruchamiamy program kolejny raz ( baza z magazynu już była wczytywana i przekonwertowana) 

wystarczy uruchomić ikonkę  KOD KRESKOWY infokas-kielce

Krok 2.

-  INWENT -> Przeglądaj Dane  tutaj możemy przeglądać dane  najpierw przeszukuje plik np. o nazwie 

dokument.txt czyli dane które były pobrane przy inwentaryzacji, albo przy wczytywaniu dokumentów , 

natomiast jeśli nie znajdzie przeszukuje dalej w bazie magazyn.txt  zaczytanej z magazynu Small Business.

Wczytywanie kodu kreskowego po którym przeszukujemy dokonujemy w polu KOD: pierwsze pole na 

samej górze i zatwierdzamy wyszukiwanie klawiszem ENTER.

-  INWENT -> Zbieraj Dane  tutaj możemy przeglądać i dopisywać dane  najpierw przeszukuje plik np. o 

nazwie dokument.txt czyli dane które były pobrane przy inwentaryzacji, albo przy wczytywaniu 

dokumentów , jeśli odnajdzie pokaże nam ten towar i umożliwi wpisanie ilości , którą trzeba potwierdzić 

klawiszem ENTER , chyba że jest włączona opcja dodaj aut  omatycznie  .   Wówczas do wcześniejszej ilości 

zostanie dodana 1 szt.  W przypadku gdy nie znajdzie towaru  przeszukuje dalej w bazie np. magazyn.txt 

zaczytanej z magazynu Small Business. i procedura się powtarza,. Jeśli i w tym zbiorze też  nie odnajdzie 

takiego kodu program zgłosi nam brak towaru iw przypadku gdy jest włączona opcja w ustawieniach 

Opcje-> Nowe towary dopisywać aut  omatycznie   przejdzie do dopisywania nowego towaru (zmieni się 

tło z zielonego na żółte).

Pola: - INW- oznacza ilość  dopisanych rekordów w pliku dokument.txt  - Wykonano zliczeń informuje nas ile  

wczytaliśmy razy kod kreskowy poprawny oraz wyświetla  też ilość  towarów  zaczytanych z głównego magazynu 

czyli zawartość pliku magazyn.txt

Krok 3.

Po zakończeniu inwentaryzacji ewentualnie po wczytaniu wszystkich towarów z jakiegoś dokumentu 

możemy  skopiować  z katalogu Kolektora \...\TowarGraber  plik np.dokument.txt do programu Small 

Business. by później go zaczytać przez opcję Inwentaryzator2 . Istnieje możliwość przy odpowiedniej 

konfiguracji programu  Small Business  z  zakładki INWENT -> Wyślij do Grabera wysłanie automatyczne 

pliku do systemu i jego zaczytaniu funkcja ta jest zalecana iż pozwoli nam automatycznie przygotować 

nowy plik inwentaryzacyjny (robi kopie zapasową starej inwentaryzacji) ewentualnie można też przygotować taką 

konwersję z zakładki Podgląd Klawiszem  DO_Grabera powoduje odwrotną procedurę konwertuje do formatu który automatycznie może zostać wysłany do 

Small Business. Wówczas po wczytaniu z programu Small Business. Inwentaryaztor 1 automatycznie pobierze 

towary z pliku dokument.txt

Wczytujemy np. w Small Business    Inwentaryzator2 -> Test odczytu  



Konfiguracja programu Small Business

Miesiące - > Inne Urządzenia ->Inwentaryzatory -> Inwentaryzator 1

W Small Business konfigurujemy Inwentaryzator 1 do Pracy z Graberem 

Czyli za pomocą tego inwentaryzatora będziemy dokonywać automatycznej wymiany danych. Zaleca się 

go używanie  przy niedużej ilości towarów do np.2 tys.

Przy pierwszej wymianie danych za pomocą Inwentaryzatora 1 warto na początku tylko raz uruchomić 

program Graber na kolektorze w celu nawiązania połączenia.

Natomiast  Inwentaryzator 2  posłuży nam do pracy z „ręczną wymianą danych” .

Istnieje też możliwość pracy jednocześnie tz.

Inwentaryzator 2 posłuży do przygotowania i do skopiowania towarów z magazynu do kolektora (robi się to 

rzatko tylko gdy w magazynie zaszły zmiany)  a   za pomocą Inwentaryzator 1  pobierzemy sobie automatycznie 

towary zliczone na kolektorze ( Ważne by w Kolektorze uruchomić procedurę INWENT->Wyślij do 

Grabera ). Pobieranie z kolektora dokonuję się częściej przez co opcja automatyczna z  Inwentaryzator1 

znacznie przyspiesza nam pracę i unika pomyłki wczytania błędnego pliku – dokumentu)

Zaleca się przetestowanie.



Inwentaryzator 1 Konfigurujemy na przykład pod INWENT5 + Graber

Pierwsze okno służy do konfiguracji odbierania pliku z Kolektora tworzy plik zgrabera.txt

Drugie okno to konfiguracja do Załadowywania towarami z magazynu do Kolektora  tworzy 

plik np. dograbera.txt



Miesiące - > Inne Urządzenia ->Inwentaryzatory -> Inwentaryzator 2

Inwentaryzator 2 Konfigurujemy na przykład pod INWENT5 

Pierwsze okno służy do konfiguracji odbierania pliku z Kolektora poprzez wczytanie z \Storage 

Card\TowarGraber\ np. dokument który żeśmy stworzyli w INWENT5 Opcje->Ustawienie dokument.txt

Drugie okno to konfiguracja do Załadowywania towarami z magazynu do Kolektora  tworzy plik który 

należy skopiować do katalogu kolektora \Storage Card\TowarGraber\ np.  magazyn.txt


