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A. Vreau sa configurez cititorul

Conexiunea fara fir (Bluetooth) intre cititorul Tracking-1 si aplicatia de
pe tableta sau telefon
CONFIGURAREA BLUETOOTH-ULUI PE CITITOR
Nota: In acest ghid, butoanele din dreapta si stanga butonului “ON” de pe cititor vor efectua
diferite actiuni, depinzand de ce este afisat pe ecran direct deasupra lor.
1) Imediat dupa ce este deschis, este afisat ecranul principal al cititorului ca in figura
urmatoare

Imagine 1 >>>
Pentru a afisa setarile apasati pe butonul
2) Cand meniul cu setari este afisat (Imagine 2), foloseste sageata
(al treilea
spre stanga ca sa navighezi la optiunea referitoare la Bluetooth.
sau al patrulea simbol pe unele cititoare de la stanga in randul de sus) si apasa
pe butonul ON. Meniul Bluetooth se va deschide.

Imagine 2

>>>

Imediat se observa optiunea Bluetooth ON/OFF. Daca este OFF, apasa pe “ON”
pentru a o deschide.
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3) Daca Bluetooth-ul este pe ON, mesajul “Discoverable” apare pe ecran
(Imaginea 3). In momentul acesta, cititorul poate fi identificat de tableta sau
telefon.

Imagine 3 >>>

STABILIRE MOD DE COMUNICARE
 Apasa sageata

spre dreapta pentru a te duce la optiunea a doua

(Imagine 4).
 Apasati butonul “ON”
 Seteaza optiunea

Imagine 4 >>>

STABILESTE CONEXIUNEA DE PE TELEFON SAU TABLETA
1) Pentru a conecta telefonul la tableta, intra in aplicatie pe telefon sau tableta, activeaza
Bluetooth-ul daca deja nu e activat apasat pe iconita
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(Imagine 5)

Imagine 5 >>>

2) Apoi apasa iar pe iconita Bluetooth din aplicatie (Imagine 6) pentru a cauta cititorul
Tracking -1.

Imagine 6 >>>

3) Cand cititorul apare in lista (Imagine 7), apasa pe el si conexiunea se va realiza.

Imagine 7 >>>

4) Daca conexiunea este efectuata cu success mesajul de pe cititor in meniul Bluetooth se
va schimba din “Discoverable” in “Connected” (Imagine 8) si simbolul de Bluetooth din
partea de sus a ecranului se va schimba din alb in verde.
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Imagine 8 >>>

INFORMATII DESPRE CITITORUL TRACKING-1
1) Informatiile despre setarile si starea Bluetooth ale cititorului TracKing-1 pot fi
afisate (Imagine 9).
Pentru a le afisa, in meniul Bluetooth, foloseste
ajunge la “Information”
si apasa pe butonul “ON”.

sageata dreapta pentru a

2) Informatiile care sunt afisare aici sunt:







Numele dispozitivului: Acesta este numele Bluetooth care este afisat pe telefon sau pe tableta
in lista de cautare
Adresa Bluetooth
Codul de Securitate
Profilul de conectare folosit. Ar trebui sa fie COM port (SPP). Vezi mai sus cum se face (la
stabilire mod cominutare)
Starea Bluetooth. Connected
Host: adresa dispozitivului conectat la cititorul. Valoarea va fi “not available” daca nu este
conectat nici un dispozitiv.

Imagine 9 >>>
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Conexiunea cu fir USB intre cititorul Tracking-1 si aplicatia de pe tableta
sau telefon
1) Conecteaza cititorul cu cablu USB la tablet sau telefon
2) Seteaza

la fel ca in Imaginea 10

Imagine 10 >>>
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Conexiunea fara fir (Bluetooth) intre cititorul ALFLEX AFX-100 si
aplicatia de pe tableta sau telefon
CONFIGURAREA BLUETOOTH-ULUI PE CITITOR
1) Imediat dupa ce este deschis, este afisat ecranul principal al cititorului ca in imaginea
urmatoare:

Imagine 11 >>>

2) Daca Bluetooth este activat deja pe cititor ecranul va fi ca in Imagine 12, cu simbolul
in partea de sus. In acest caz, sari peste aceasta sectiune si mergi direct la
stabilirea conexiunii cu telefonul sau tableta.

Imagine 12 >>>

3) Daca Bluetooth nu este activat deja pe cititor, intra in setari apasand butonul
dreapta de pe cititor (Menu)
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Imagine 13 >>>
4) In meniul cititorului apasa butonul dreapta si alege Bluetooth ca in Imagine 14 si
apasa apoi pe OK (pe butonul din stanga)

Imagine 14 >>>

>>>

5) Dupa ce ai intrat in setarea Bluetooth, apasa pe OK (pe butonul din stanga) selectand
On/Off pentru a activa Bluetooth.

Imagine 15 >>>

STABILESTE CONEXIUNEA DE PE TELEFON SAU TABLETA
1) Pentru a conecta telefonul la tableta, intra in aplicatie pe telefon sau tableta, activeaza
Bluetooth-ul daca deja nu e activat apasat pe iconita
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(Imagine 16)

Imagine 16 >>>

2) Apoi apasa iar pe iconita Bluetooth din aplicatie (Imagine 17) pentru a cauta cititorul
Alflex AFX-100

Imagine 17 >>>

3) Cand cititorul apare in lista (Imagine 18), apasa pe el si conexiunea se va realiza.
Atunci cand cere PIN, introdu codul 0000

Imagine 18 >>>

4) Daca dispozitivul tau nu apare in lista din aplicatie, atunci apasa Cauta Dispozitive si
asteapta sa fie gasit. Odata gasit, selecteaza dispozitivul conform punctului anterior (3)
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Imagine 19 >>>

5) Verifica pe cititor daca conexiunea s-a finalizat. Pe ecranul principal al cititorului, cand
s-a realizat conexiunea intre cititor si tablet/telefon, simbolul

Imagine 20 >>>
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devine

.

Conexiunea cu fir USB intre cititorul Alflex AFX-100 si aplicatia de pe
tableta sau telefon
1) Conecteaza cititorul cu cablu USB la tableta sau telefon
2) Pe ecranul telefonului/tabletei vei vedea un mesaj ca in Imaginea de mai jos.
Recomandam sa selectezi ca in imagine si apoi sa apesi OK.

Imagine 21 >>>
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Conexiunea fara fir (Bluetooth) intre cititorul Bluestick si aplicatia de pe
tableta sau telefon
CONFIGURAREA BLUETOOTH-ULUI PE CITITOR

1) Tine apasat timp de 1 secunda pe
aceasta, led-ul

din dreapta de pe meniul cititorului. Dupa

trebuie sa inceapa sa clipeasca.

Imagine 22 >>>

2) Pe ecranul cititorului vor aparea setarile. Navigheaza folosind sagetile
pana cand ajungi la BT Send EIC. Selecteaza-l apasand

Imagine 23 >>>
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.

3) Apasa apoi din nou pe

din dreapta si alege sa fie ON pe ecran. Apasa din nou pe

pentru a confirma.

Imagine 24 >>>

STABILESTE CONEXIUNEA DE PE TELEFON SAU TABLETA
1) Pentru a conecta telefonul la tableta, intra in aplicatie pe telefon sau tableta, activeaza
Bluetooth-ul daca deja nu e activat apasat pe iconita

Imagine 25 >>>

2) Apoi apasa iar pe iconita Bluetooth din aplicatie (Imagine 26) pentru a cauta cititorul
Bluestick

Imagine 26 >>>
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3) Cand cititorul apare in lista (Imagine 27), apasa pe el si conexiunea se va realiza.

Imagine 27 >>>

4) Daca dispozitivul tau nu apare in lista din aplicatie, atunci apasa Cauta Dispozitive si
asteapta sa fie gasit. Odata gasit, selecteaza dispozitivul conform punctului anterior (3)

Imagine 28 >>>

5) Verifica pe cititor daca conexiunea s-a finalizat. Cand conexiunea intre cititor si
telefon/tableta s-a realizat, atunci led-ul

ramane constant aprins.

Imagine 29 >>>
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Conexiunea cu fir USB intre cititorul Bluestick si aplicatia de pe tableta
sau telefon
1) Conecteaza cititorul cu cablu USB la tableta sau telefon
2) Pe ecranul telefonului/tabletei vei vedea un mesaj ca in Imaginea de mai jos.
Recomandam sa selectezi ca in imagine si apoi sa apesi OK.

Imagine 30 >>>
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Conexiunea fara fir (Bluetooth) intre cititorul GES3S si aplicatia de pe
tableta sau telefon

CONFIGURAREA BLUETOOTH-ULUI PE CITITOR
1) Pe cititor, daca Daca nu iti apare sus simbolul de
(fie alb sau verde), apasa
butonul bluetooth timp de 2 secunde si apoi bselecteaza ENABLE

>>>

Imagine 31 >>>

STABILESTE CONEXIUNEA DE PE TELEFON SAU TABLETA
2) Pentru a conecta telefonul la tableta, intra in aplicatie pe telefon sau tableta, activeaza
Bluetooth-ul daca deja nu e activat apasat pe iconita

Imagine 32 >>>
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3) Apoi apasa iar pe iconita Bluetooth din aplicatie (Imagine 33) pentru a cauta cititorul
GES3S

Imagine 33 >>>

4) Cand cititorul apare in lista (Imagine 34), apasa pe el, introdu codul PIN si conexiunea se va
realiza. Codul PIN pentru conectare este 0

Imagine 34 >>>

5) Daca dispozitivul tau nu apare in lista din aplicatie, atunci apasa Cauta Dispozitive si
asteapta sa fie gasit. Odata gasit, selecteaza dispozitivul conform punctului anterior (3)

Imagine 35 >>>
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6) Verifica pe cititor daca conexiunea s-a finalizat. Cand conexiunea intre cititor si
telefon/tableta s-a realizat, simbolul

ar trebui sa fie verde (Imagine 36)

Imagine 36 >>>

Conexiunea cu fir USB intre cititorul Bluestick si aplicatia de pe tableta
sau telefon
7) Conecteaza cititorul cu cablu USB la tableta sau telefon
8) Pe ecranul telefonului/tabletei vei vedea un mesaj ca in Imaginea de mai jos.
Recomandam sa selectezi ca in imagine si apoi sa apesi OK.

Imagine 37 >>>
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In aplicatie
Pasii pentru configurarea cititorului ii gasesti si pe aplicatie, in meniu, sectiunea
Configureaza cititorul.

Imagine 11 >>>
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B. Vreau sa fac un control

Lapte
INCEPE CONTROLUL
1) Masuratoarea pentru lapte se poate face accesand in meniu functia lapte sau prin
ecranul de inceput al aplicatiei pe simbolul lapte:

Ecranul de Start >>

Meniu >>

2) Va aparea ecranul de pornire al functiei lapte de unde poti incepe inregistrarea
masuratorilor.
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ADAUGA SAU SCANEAZA NUMAR MATRICOL
3) Poti inregistra un numar matricol al unui animal prin scanarea acestuia cu citittorul
conectat la aplicatie
4) Daca nu doresti sa folosesti cititor-ul atunci poti adauga manual numarul matricol
apasand pe butonul de Adaugare masuratoare

INTRODU MASURATORILE. SALVEAZA SAU STERGE MASURATORI
5) Dupa ce este introdus manual sau scanat un numar matricol va aparea pe ecran o
fereastra unde sunt urmatoarele informatii:
 Campul cu numarul matricol. Daca s-a folosit scanerul, acesta este deja completat.
Daca s-a optat pentru introducerea manuala atunci campul este liber si trebuie
completat folosind tastatura telefonului. RO apare intotdeauna automat in aplicatie.
 Campul unde poate fi trecuta masuratoarea
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 Butonul Vezi istoric arata toate lista de numere matricole adaugate care nu au
inregistrata masuratoarea inca inclusiv masuratoarea scanarea tocmai facuta.
 Dupa ce este adaugata valoarea masurata de lapte, butonul Vezi istoric devine
Salveaza.

23

 Daca se alege salvarea masuratorii aceasta este inregistrata si introdusa in datele
finale ale controlului. Nu va mai aparea la accesarea butonului Vezi istoric. Daca
nu se apasa Salveaza si se continua introducerea/scanarea numerelor matricole,
atunci aceasta masuratoare nesalvata va fi gasita in Istoricul scanarilor, in
ordinea in care au fost scanate/introduse.

 Butonul Sterge sterge definitv numarul matricol adaugat, chiar daca are sau nu
introdusa masuratoare.

EDITEAZA ULTIMA MASURATOAREA ADAUGATA
6) Butonul de Vezi ultima masuratoare iti permite sa vezi ultima masuratoare de lapte
care a fost introdusa.

7) Va reaparea acelasi ecran de introducere a masuratorilor pe care le poti edita daca
ai introdus ceva gresit.
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Vezi urmatoarea masuratoareapasand pe

. Acestea iti permit navigarea inainte si

inapoi printre masuratori introduse. Simbolul

te duce la prima scanare din set

introdusa.

FINALIZEAZA CONTROLUL
8) Dupa ce ai finalizat de introdus toate masuratorile dorite poti apasa pe Am terminat
controlul pentru a vedea raportul final

9) Dupa terminarea controlului vei vedea raportul final cu toate informatiile despre
tipul de control, data, numarul animalelor scanate si a celor planificate, crescator si
umarul de animale scanate dar care nu au masuratori introduse.
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10) In partea de sus a raportului apare denumirea automata data controlului de catre
aplicatie. Denumirea este formata din Lapte (tip control)_Data_Nume crescator.
Numele crescatorului poate fi introdus manual in campul de mai jos.

11) Aici in zona de vizualizare date control poti alege sa finalizezi controlul sau sa il
continui.

12) Apasarea butonului de finalizeaza control nu este obligatorie. Controlul este
salvat in rapoarte automat ca masura de siguranta.
13) Daca doresti sa incepi un control nou in aceeasi zi atunci este necesar sa apesi
Finalizeaza control
14) Trimiterea informatiilor colectate catre server se poate face
-

Incpand cu a doua zi dupa ce a fost facut controlul

-

In aceeasi zi in care s-a facut controlul dupa ce s-a apasat pe Finalizeaza control

15) Dupa ce s-a apasat pe Finalizeaza control, orice alte masuratori introduse in
aceeasi zi vor fi salvate ca si control nou individual
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Bonitare
INCEPE CONTROLUL
1) Bonitarea se poate face accesand in meniu functia bonitare sau prin ecranul de
inceput al aplicatiei pe simbolul bonitare:

Ecranul de Start >>

Meniu >>

2) Va aparea ecranul de pornire al functiei bonitare de unde poti incepe inregistrarea
masuratorilor.
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ADAUGA SAU SCANEAZA NUMAR MATRICOL
3) Poti inregistra un numar matricol al unui animal prin scanarea acestuia cu cititorul
conectat la aplicatie

4) Daca nu doresti sa folosesti cititorul atunci poti adauga manual numarul matricol
apasand pe butonul de Adaugare masuratoare

INTRODU MASURATORILE. SALVEAZA SAU STERGE MASURATORI
5) Dupa ce este introdus manual sau scanat un numar matricol va aparea pe ecran o
fereastra unde sunt urmatoarele informatii:


Campul cu numarul matricol. Daca s-a folosit scanerul, acesta este deja completat.
Daca s-a optat pentru introducerea manuala atunci campul este gol si trebuie
completat folosind tastatura telefonului. RO apare intotdeauna automat in aplicatie.

 Cele 3 campuri cu Conformatie constitutie, Extindere lana si Greutate corporala
unde pot fi trecute masuratorile
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 Butonul Vezi istoric arata toate lista de numere matricole adaugate care nu au
inregistrate 1, 2 sau toate cele 3 masuratori pentru bonitare inclusive numarul
matricol curent introdus.
 Dupa ce sunt adaugate toate cele 3 valori in cele 3 campuri de masuratori,
butonul Vezi istoric devine Salveaza.
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 Daca se alege salvarea masuratorii aceasta este inregistrata si introdusa in datele
finale ale controlului. Nu va mai aparea la accesarea butonului Vezi istoric.
 Daca nu se apasa Salveaza si se continua introducerea/scanarea numerelor
matricole, atunci masuratorile nesalvate vor fi gasite in Istoricul scanarilor. Aici vor
aparea numerele matricole introduse carora le lipseste 1 masuratoare din cele 3,
2 masuratori din cele 3 sau chiar toate cele 3 masuratori, in ordinea in care au
fost scanate/introduse

 Butonul Sterge sterge definitv numarul matricol adaugat, chiar daca are sau nu
introduse masuratori.

EDITEAZA ULTIMA MASURATOAREA ADAUGATA
6) Butonul de Vezi ultima masuratoare iti permite sa vezi ultimul masuratoare care a
fost introdusa.

7) Va reaparea acelasi ecran de introducere a masuratorilor. Pe acestea le poti edita
navigand in cazul in care nu le-ai introdus corect
8) Vezi urmatoarea masuratoareapasand pe

. Acestea iti permit navigarea

inainte si inapoi printre masuratorile introduse. Simbolul
30

te duce la prima

scanare din set introdusa. Daca stergi una din cele 3 masuratori ale unui numar
matricol, numarul matricol respectiv va reveni in Istoric scanari pana va fi completat
si salvat.

Apasa>>

Editeaza>>

FINALIZEAZA CONTROLUL
9) Dupa ce ai finalizat de introdus toate masuratorile dorite poti apasa pe Am terminat
controlul pentru a vedea raportul final

10) La terminarea controlului toate numerele matricole scanate, chiar daca nu au au
masuratori introduse in zona de Istoric scanari, vor fi salvate automat in raportul
final, ca masura de siguranta.
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11) Asigura-te ca ai introdus toate masuratorile de bonitare corect. Pentru a fi mai usor
de gestionat pentru tine, iti recomandam sa apesi Salveaza de fiecare data
cand ai completat toate cele 3 masuratori. Astfel istoricul scanari va cuprinde doar
acele numere matricole care nu au inca masuratori introduse. Butonul Salveaza nu
functioneaza daca nu sunt toate cele 3 masuratori introduse.

12) Dupa terminarea controlului vei vedea raportul final cu toate informatiile despre
tipul de control, data, numarul animalelor scanate si a celor planificate, crescator si
umarul de animale scanate dar care nu au masuratori introduse.

13) In partea de sus a raportului apare denumirea automata data controlului de catre
aplicatie. Denumirea este formata din Bonitare (tip control)_Data_Nume crescator.
Numele crescatorului poate fi introdus manual in campul de mai jos.
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14) Aici in zona de vizualizare date control poti alege sa finalizezi controlul sau sa il
continui.

15) Apasarea butonului de finalizeaza control nu este obligatorie. Controlul este
salvat in rapoarte automat ca masura de siguranta.
16) Daca doresti sa incepi un control nou in aceeasi zi atunci este necesar sa apesi
Finalizeaza control
17) Trimiterea informatiilor colectate catre server se poate face
-

Incepand cu a doua zi dupa ce a fost facut controlul

-

In aceeasi zi in care s-a facut controlul dupa ce s-a apasat pe Finalizeaza control

18) Dupa ce s-a apasat pe Finalizeaza control, orice alte masuratori introduse in aceeasi
zi vor fi salvate ca si control nou individual
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C. Vreau sa vad controalele efectuate

VEZI CONTROALE EFECTUATE
1) Controalele efectuate pot fi vizualizate accesand in meniu functia Controale
efectuate sau prin ecranul de inceput al aplicatiei pe simbolul Controale
efectuate:

Ecranul de Start >>

Meniu >>

2) Controalelel efectuate apar in ordine cronologica. Ordinea crescatoarea sau
descrescatoare poate fi aleasa apasand pe
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3) Controalele ale caror date au fost deja trimise au simbolul

in dreptul lor iar

cele ale caror date nu au fost trimise au simbolul

4) Pentru a incepe un control nou poti apasa si pe Incepe control nou in lista de
controale efectuate

TRIMITE TOATE DATELE

5) Pentru a trimite datele tuturor controalelor efectuate apasa Trimite toate datele

6) Daca vei da click pe simbolurile

sau

ale fiecarui control, vei primi

informatii pe scurt despre acel control: cate animale au fost scanate si care este
starea lui trimis/netrimis.

Control netrimis >>>

Control trimis >>>
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Aici poti Trimite datele pentru fiecare control individual sau Retrimite datele la fel, pentru
fiecare control individual

7) Trimiterea informatiilor colectate catre server se poate face
-

Incepand cu a doua zi dupa ce a fost facut controlul

-

In aceeasi zi in care s-a facut controlul dupa ce s-a apasat pe Finalizeaza control in
raportul individual al controlului

RAPORTUL INDIVIDUAL AL FIECARUI CONTROL EFECTUAT

8) La apasarea pe numele controlului
in lista de controale efectuate vei vedea raportul final cu toate datele introduse
pentru fiecare control efectuat.

Trage ecranul in sus pentru a vedea toate informatiile despre tipul de control,
data, numarul animalelor scanate si a celor planificate, crescator si umarul de
animale scanate dar care nu au masuratori introduse, ca in imaginea de mai jos.

9) In partea de sus a raportului apare denumirea automata data controlului de catre
aplicatie. Denumirea este formata din Tip Control_Data_Nume crescator.

10) Daca animalele scanate nu au fost gasite in nici o lista a crescatorilor atunci
numele crescatorului poate fi introdus manual in campul de mai jos.
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11) Aici in zona de vizualizare date control poti alege sa finalizezi controlul sau sa il
continui.

12) Apasarea butonului de finalizeaza control nu este obligatorie. Controlul este
salvat in rapoarte automat ca masura de siguranta. Daca in aceeasi zi se
continua introducerea de masuratori fara sa se fi apasat continua control atunci
acele date vor fi adaugate automat la controlul curent ca masura de
siguranta.

13) Daca doresti sa incepi un control nou in aceeasi zi atunci este necesar sa apesi
Finalizeaza control
14) Dupa ce s-a apasat pe Finalizeaza control, orice alte masuratori introduse in
aceeasi zi vor fi salvate ca si control nou individual

TRIMITE DATE CONTROL INDIVIDUAL EFECTUAT
15) Poti Trimite datele individual pentru ficare control direct din raportul controlului:
-

Daca controlul a fost efectuat cu cel putin 1 zi inainte

-

In aceeasi zi in care s-a facut controlul dupa ce s-a apasat pe Finalizeaza control in
raportul individual al controlului
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D. Vreau sa trimit toate datele colectate

1) Poti trimite toate datele colectate la baza de date din meniu, apasand Trimte
datele

Meniu >>>

>>>

2) Trimiterea informatiilor colectate catre server se poate face:
-

Incepand cu a doua zi dupa ce a fost facut controlul

-

In aceeasi zi in care s-a facut controlul dupa ce s-a apasat pe Finalizeaza control in
raportul individual al controlului.
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E. Controale planificate

1) Pentru a vizualiza listele cu controalele planificate, se alege din meniu
apasand Controale planificate.

Meniu >>>

>>>

2) Atunci cand nu sunt controale planificate, acest lucru va fi semnalat pe pagina.
Daca aplicatia este conectata la internet se apasa Incarca listele si aplicatia va
incarca toate listele de controale planificate.

>>>
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3) Listele incarcate sunt impartite in tipuri de controale: Lapte, Carne, Lana si
Altele. In categoria altele sunt incluse alte tipuri de controale care nu sunt din
categoria primelor 3. La apasarea pe fiecare categorie pot fi vizualizate doar
listele cu tipurile respective de controalele planificate. Listele vor aparea un
ordine cronologica, dupa data. Controlul planificat in ziua respectiva este
evidentiat suplimentar iar cele care sunt din zile anterioare sunt semnalizate
mai slab. La apasarea pe sageti se pot vizualiza controlele mai vechi sau cele
planificate in zilele urmatoare.

>>>

4) In dreptul fiecarui control planificat este trecut statusul acestuia: daca a fost
realizat apare simbolul

iar daca nu a fost inca efectuat apare

. Prin

apasarea statusului se deschide o fereastra in care sunt date detaliile
controlului planificat, statusul acestuia si posibilitatea de a incepe controlul
planificat atunci cand acesta are status nerealizat.

>>>
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5) Functionalitatea de controale planificate face ca de fiecare data cand scanezi
un numar matricol sistemul sa verifice in listele de controale planficate care au
data cu 3 zile inainte si 3 zile dupa data la care se face scanarea, in mod
AUTOMAT.
6) Atunci cand se doreste identificarea/masurarea unor numere matricole din alte
liste fata de cele pe care le interogheaza sistemul in mod automat (3 zile dupa
si inainte de data scanarii), se poate alege manual lista din care se va face
interogarea numerelor matricole. Prin apasarea pe denumirea listei, se va
deschide automat controlul afarent categoriei din care face parte controlul
planificat (Lapte, Carne, Lana, Altele).

>>>
7) Un control nou se poate incepe la apasarea butonului de Incepe control nou.
Aplicatia va merge la lista controalelor pe care le poti face. O data inceputa
scanarea numerelor matricole, aplicatia va cauta in listele de controale
planificate in intervalul de 3 zile inainte/dupa si va identifica automat din ce
lista de controale face parte numarul matricol respectiv,

>>>
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F. Intrebari frecvente

NU POT FACE NICI UN CONTROL PENTRU CA NU AM LICENTA ACTIVA.
Atunci cand licenta nu este activa, o parte din functionalitati nu sunt accesibile. Pe ecranul
de start vor fi gri iar in meniu sunt semnalizate cu rosu.

Ecranul de Start >>

Meniu >>

Iti recomandam sa parasesti aplicatia si apoi sa te reconectezi. Deasemnea trebuie sa stii ca
licenta se reinnoieste atunci cand esti conectat la internet asa ca asigura-te ca ai internetul
conectat atunci cand te reconectezi la aplicatie

Daca in continuare nu functioneaza si tu stii ca licenta ta ar trebui sa fie activa atunci te
rugam sa contactezi compania Idea Soft pentru a lamuri situatia.
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CUM ACTIVEZ BLUETOOTH-UL PE CITITOR SAU TABLETA
Bluetooth-ul poate fi activat din softul telefonului sau direct din aplicatie apasand pe

IMI APARE PE ECRAN MESAJUL “ESTI OFFLINE!”
Mesajul te avertizeaza ca nu esti logat si astfel nu vei putea trimite masuratorile facute catre
serverul central. Se recomanda sa fii tot timpul logat.

Apasa pe Intra in cont, iti introduci numele de utilizator si parola si te conectezi.

>>>
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NU MA POT LOGA IN CONT
Verifica daca conexiune de date sau wifi-ul sunt active si ai acces la internet.

Daca este o alta eroare te rugam sa ne semnalezi exact ce iti spune aplicatia pentru a-ti
oferi suport sau pentru a remedia problema.

IMI APARE MESAJUL DE “FUNCTIE INDISPONIBILA”
Daca atunci cand acceesezi unele functonalitati din meniu sau de pe ecranul de start iti
apare mesajul din imaginea de mai jos inseamna ca functia respectiva nu este introdusa in
aplicatie si nu este functionala.

Te rugam sa actualizezi aplicatia sau sa o dezinstalezi si sa o instalezi din nou.

Atentionare! Asigura-te ca ai trimis toate datele masurate pentru ca la dezinstalare se sterg
toate datele si de aceea trebuie sa le trimiti pe toate inainte de a dezinstala.
Daca tot nu functioneaza te rugam sa ne semnalezi mesajul pentru a verifica.

VREAU SA ACTUALIZEZ APLICATIA CU ULTIMA VERSIUNE
Sistemul de operare al telefonului sau al tabletei iti va sugera periodic sa faci update la
aplicatie. Iti recomandam sa dai accept si sa faci update.

In cazul in care doresti sa faci in mod expres update atunci poti intra pe Play Store, cauta
aplicatia Registrul genealogic XY si apasa Actualizeaza.
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VREAU SA INSTALEZ/SA REINSTALEZ APLICATIA
Aplicatia poate fi instalata accesand PlayStore cautand Registrul genealogic - XY.

Avand in vedere ca aplicatia Registrul genealogic XY este in continua dezvoltare este
posbil sa apara uneori anumite probleme legate de actualizari si functionalitati care nu merg
in parametric normali. Este recomandat in aceste situatii sa fie fie dezinstalata aplicatia si
apoi reinstalata.

Atentionare! Asigura-te ca ai trimis toate datele masurate pentru ca la dezinstalare se sterg
toate datele si de aceea trebuie sa le trimiti pe toate inainte de a dezinstala.

CE FAC DACA A MERS CITITORUL DAR NU MAI MERGE
 In cazul in care s-a schimbat configuratia tabletei sau telefonului pe care este
instalata aplicatia te rugam sa repeti pasii de instalare (Sectiunea A)
 Daca este aceeasi configuratie iti recomandam sa restartezi aplicatia
o

inchizand si deschizand aplicatia
sau

o

scotand aplicatia din memorie si apoi repornita
sau

o

repornind tableta
sau

o

reinstaland (dezinstalare si instalare) aplicatia

 Deasemenea, verifica daca cititorul nu este deja conectat la alt dispozitiv verificand
iconita de pe cititor.
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“TRIMITE TOATE DATELE” NU FUNCTIONEAZA

Din controale efectuate

sau Meniu

1) Verifica conexiunea la internet.

2) Controalele finalizate se trimit daca:
-

controlul a fost facut cu cel putin o zi in urma

-

daca cele facute in ziua in curs au fost finalizate prin apasarea butonului Finalizeaza
control din panoul cu controale finalizate

3) Daca totusi nu functioneaza sa le trimiti pe toate odata atunci incearca sa le
trimiti pe fiecare separat, accesand raportul individual al fiecarui control (Sectiunea
B – Finalizeaza control). Controlul trebuie sa fie finalizat pentru a fi trimis.
Raporteaza-ne problema semnalata.

Controale efectuate >>>

sau Raport control >>>

4) Daca Trimite datele de pe fiecare control individual nu functioneaza verifica
-

daca controlul a fost facut cu cel putin o zi in urma
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-

daca cele facute in ziua in curs au fost finalizate prin apasarea butonului Finalizeaza
control din panoul cu controale finalizate

Daca tot nu functioneaza te rugam sa ne raportezi problema pentru a o remedia.

Contact
In cazul in care ai incercat mai multe solutii si aplicatia tot nu functioneaza asa cum
ar trebui, iti sugeram sa dezinstalezi aplicatia si sa o reinstalezi.

Atentionare! Asigura-te ca ai trimis toate datele masurate pentru ca la dezinstalare se sterg
toate datele si de aceea trebuie sa le trimiti pe toate inainte de a dezinstala.

Daca nici aceasta optiune nu va ajuta atunci, te rog sa raportezi imediat orice
problema pe email, telefon sau folosind formularul Lasa-ne parerea ta din meniu,
ca noi sa le putem remedia cat mai repede.

Persoana de contact: Alin Bordeanu
E-mail: contact@registrulgenealogic.ro
Telefon: 0745 039 036
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