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      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Лицензия на использование и распространение
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   1. Все авторские права "Inventory" принадлежат только автору -
      Сергею Маркову.
   2. Данная версия работает в ознакомительном режиме, при этом загрузка и 
      работа разрешена только с теми данными , дата которых меньше 
      регистрационной.	
   3. Для регистрации разблокирования функций зарегистрированной версии
      необходимо приобристи лицензию , после этога на Ваше имя будет выслан 
      ключ активизации.Связаться с Нами можно по eMail:7690255@ua.fm
   4. Если условия данной лицензии не устраивают попадающих под ее действие 
      лиц, они должны прикратить пользоваться программой "Inventory"
   5. Автор оставляет за собой право отменить или изменить действие данной 
      лицензии для любой из следующих версий "Inventory".
   6. Программа распространяется свободно, при условии того,
      что настоящий дистрибутив не изменен. Ни одно частное лицо
      или организация не может брать плату за распространение программы
      "Inventory" без письменного разрешения автора.
   7. "Inventory", ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ "AS IS".
      НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ И НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ.
      ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА СВОЙ РИСК.
      АВТОР НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ НИ ЗА КАКИЕ ПОТЕРИ ИЛИ ИСКАЖЕНИЯ ДАННЫХ,
      ЛЮБУЮ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО
      ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
   8. Вы не можете использовать, копировать, эмулировать, создавать
      новые версии, сдавать в наем или аренду, продавать, изменять,
      декомпилировать, дизассемблировать, изучать код программы другими
      способами, передавать зарегистрированную программу или любые
      из ее составляющих, иначе, чем определено настоящим лицензионным
      соглашением. Любое такое нелегальное использование означает
      автоматическое и немедленное прекращение действия настоящего
      соглашения и может преследоваться по закону.

      Все права не предоставленные здесь явно сохраняются за Сергеем Марковым.
   9. Установка и использование "Inventory" означает, что вы понимаете 
      положения настоящего лицензионного соглашения и согласны с ними.
  10. Если почему-либо вы не согласны ни с этим лицензионным соглашением,
      вам необходимо удалить файлы дистрибутива "Inventory" с ваших 
      устройств хранения информации и прекратить использование "Inventory".

      Благодарю за использование Inventory.

                                      Серж Марков  (email : 7690255@ua.fm)
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1 Вітаємо

1.1 Що може..

Що вміємо...

· Вести облік даних техніки та обладнання.

· Вести переміщення від одного матеріально-відповідального до іншого

техніки або обладнання.

· Вести облік ремонтів техніки або обладнання.

· Вести реальне місце знаходження техніки або обладнання.

· Вести реальну адресу знаходження техніки або обладнання.

· Для комп'ютерів вести інформацію зібрану програмою „АІДА"

· Друкувати акти переміщення техніки або обладнання.

· Друкувати "Паспорти" на техніку як комп'ютерну так і спеціальну.

· Друкувати акти впровадження для техніки та спеціального обладнання.

· Вносити зміни у різні довідники.

· Імпортувати дані з інших систем, формат даних MS Exel.

Що не вміємо...

· Не вміємо виконувати за Вас щоденну роботу по обліку техніки...

· Не вміємо усе інше...

Бажаю успіху, з

повагою Серж Марков.

1.2 Історя змін

Версія 1.0.0.10 від 24.03.2006

· Додано можливість створювати та редагувати примітки.

· Створено інсталяційну версію.. База у інсталяційній версії 1.0.0.10

Версія 1.0.0.9 від 21.03.2006

· Додано можливість імпортування даних з інших систем.

· Додано можливість та порівняння даних з даними у MS Excel файлі.

· Додано файли допомоги.

· Виправлено помилки.

Версія 1.0.0.8  від 2.03.2006

· Враховуючі що фірма "БМС" ремонт техніки виконує просто її заміною, додано

можливість заміни техніки на таку саму.

· Додано файли допомоги.

· Виправлено помилки.

Версія 1.0.0.7
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· ...
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2 Початок роботи

2.1 Перший запуск

При першому з'єднанні система пропонує увести "Логін" та "Пароль"
для під'єднання до SQL Сервера.

Їх Ви повинні отримати самостійно у Вашого Адміністратора.

Вписавши у відповідні поля Ви натискаєте з'єднатись.
Якщо є бажання більше пароль не запам'ятовувати і під'єднуватись автоматично, Ви

можити виставити "Галочку" - Автоматичне з'єднання у подальшому, це можно відмінити у меню
пунктом.

2.2 Інсталяція програми

Інсталяція програми виконується наступним чином:

Виконуємо 6 кроків.

1. Створити такі каталоги.
Documentation - Документація по програмі танормативні документи.

HTML.DOC - Каталог у якому збережено опис усіх таблиць які
використовуються у системі

Report - Звіти створені Вами.
Template.Xls - Шаблони звітів.
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pass-act.xls - Акт впровадження
pass-co.xls - Паспорт технічного обліку спеціальної техніки.
pass-pc.xls - Паспорт технічного обліку комп'ютерної техніки.
pass-pp.xls - Акт пройомо-передачі техніки.

Upgrade - Каталог де зберігаються оновлення.
1.0.0.9 - Каталог оновлень системи з 1.0.0.8 до 1.0.0.9.
1.0.0.10 - Каталог оновлень системи з 1.0.0.0 до 1.0.0.10.

2. Скопіювати файли.
inventory.exe - Програма
inventory.ini - Файл конфігурації
import.ini - Файл конфігурації для импортування даних з

файлів типу MS Execl.
inv.cmd - Файл для команд PING та NBTSTAT
gds32.dll - Бібліотека Client SQL Interbase або та яку Ви

використовуєте.
inventory.hlp - Файл допомоги формат WinHelp
inventory.cnt - Файл допомоги формат WinHelp
inventory.chm - Файл допомоги формат WinHTML
inventory.pdf - Файл допомоги формат PDF

3. Налаштувати файл конфігурації.
[Connect]
Server   = 10.14.0.4:C:\IB\INV.GDB - Шлях до сервера.

4.Проінсталювати SQL Server (Interbase FireBird...) по потребі.

5.Покласти FreeUDFL.DLL.у каталог UDF Sql Server'а. кталог може виглядати приблизно
так : "C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\UDF\"

6.Отримати логін та розпочати роботу.

Увага - програма працює БЕЗ проінстальованого MS Execl використовуючі вбудований
його аналог.
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3 Інтерфейс користувача

Головна форма програми.

Опис меню програми.

Поступлення техніки.
Поступлення техніки (Копія з обраного об'єкту).
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Редагування даних.
Редагування персональних даних комп'ютера.
Редагування примітки.
Зміна відповідального за техніку.
Зміна місця у кого техніка встановлена.
Зміна адреси техніки.
Ремонт техніки.
Знищення.
Оновлення дани.

    

Паспорт на спеціальну техніку.
Акт прийомо-передачі техніки.
Акт впровадження на техніку.
Звіт по ремонтах техніки.
Запит користувача.

NBSTAT
PING

Параметри таблиці.
Довідники.
Імпорт даниз з XLS файлу
Автоматичне з'єднання.
Реєстрація.
Допомога.
Про програму.
Вихід.
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3.1 Поступлення техніки.

Реєстрація нового обладнання, чиста форма.

Реєстрація з існуючого , різниться у тим що усі дані залишаються на формі без змін, і Вам
самостійно потрібно внести зміни.
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3.2 Редагування даних .

Форма редагування техніки.
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Внесення змі у обраний вами об'єкт або групу об'єктів.

3.2.1 Групове редагування та внесення змін
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При одночасному обиранні декількох об'єктів, меню змінюється. Для цього утримуючі
клавішу Shift ви обираєте ....

Редакування Х об'єктів одночасно.
Зміна місця знаходження техніки для Х об'єктів одночасно.
Зміна адреси для Х обраних об'єктів одночасно.
Акти прийомо-передачі Х обраних об'єктів одночасно.

3.2.1.1 Редагування об'єктів одночасно

Вносимо зміни натискаємо ОК

3.2.1.2 Зміна адреси техніки
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Вносимо зміни та натискаємо ОК

3.2.1.3 Зміна місця знаходження техніки
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Вносимо зміни та натискаємо ОК

3.2.1.4 Формування акта прийомо-передачі техніки.
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Форма яка відображає акт передачі техніки від одного відповідального до іншого.

3.3 Редагування персональних даних комп'ютера
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Завантаження даних зібраних системою "АІДА" та друк паспорту на комп'ютер.

3.4 Зміна відповідального за техніку
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Зміні відповідального за техніку.
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Вписуємо дату з якої змінюється власни та новогго власника.

3.5 Зміна місця у кого техніка встановлена

Натискаємо на кнопку зміна користувача
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Вписуємо дату з якої виконане переміщення та призвіще нового користувача у кого
реально техніка встановлена.

3.6 Зміна адреси техніки
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Натискуємо змінити адресу.
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Вписуємо з якої дати виконане переміщення та нове місце знаходження техніки або
обладнання.

3.7 Ремонт техніки.

Натискаємо в ремонт.
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Вписуємо дату, фірму та прізвище особи яка передала техніку у ремонт.

З ремонту.
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Вписуємо Дату, що зроблено, суму та прізище особи яка отримала техніку з ремонту.

Деколи, техніку заміняють на нову. Ця форма для цього.
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Вписуємо Дату, заводський номер та Прізвище хто отримував нову техніку.

3.8 Редагування приміток

Кожен запис у таблиці може мати примітку, вона позначається наступним значком:

Якщо обрати запис у якого є примітка та вказати на неї курсором, на екрані з'явиться
підсказка..

Для редагування використовуйте пункт меню, після натискання з'явиться форма за
допомогою якої Ви вносите зміни у примітку.
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Форма для редагування примітки.

Натисните Ок - Збереження даних.
Натисните Відмова - Вихід беззбереження даних.

3.9 Знищення

Знищення помилково занесеного запису.

3.10 Паспорт на спеціальну техніку
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Паспорт на спец. техніку зберігається у шаблоні - та є файлом формата MS Exel.

3.11 Акт прийомо-передачі техніки
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Акт пройомо-передачі зберігається у шаблоні -  та є файлом формата MS Exel.

3.12 Акт впровадження на техніку
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Акт впровадження зберігається у шаблоні - та є файлом формата MS Exel.

3.13 Звіт по ремонтах техніки
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Звіт по ремонтам техніки надеє можливість контролювати техніку з якою були певні
проблеми та терміни ремонтів.

Червоним відображаються записи про техніку, яка знаходиться у ремонті більше 7 днів.

3.14 Запит користувача
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Враховуючв що запитів може бути багато і їх усіх неможливо інтегрувати у програму,
зроблена форма для формування запитів у ручному режимі. Формат запитів - це мова SQL.

3.15 NBTSTAT

Отримати статистику по певному комп`ютеру.
Виконується після завантаження даних програмою AIDA.
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3.16 PING

Отримати затримки по протоколу TCP/IP по певному комп'ютеру.
Виконується після завантаження даних програмою AIDA.

3.17 Параметри таблиці
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Колонки

Властивості
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Експорт даних.

Друк
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3.18 Імпортування та порівняння

Форма для імпортування та порівняння даних.

Призначення : імпортування даних з файлів типу "XLS" в базу.

При цьому використовуються наступні правила:

1.Опис полів та призначення описані у файлі IMPORT.INI
2.Дані з однаковим інвентарним номером не імпортуються.
3.Назва техніки яка у базі не знайдена, додається, але тип техніки не проставляється.
4.Нові працівники у базу додаються, посади у них не проставляються.
5.При імпортуванні даних (Дати) значення типу 01/12/2005 перетворюються у формат

01.12.2005.
6.Записи з даними починатись як мінімум з 2 позиції.

Виконаємо декілька кроків для імпортування.
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Натискаємо кнопку та обираємо файл.

Якщо розміщення полів не відповідає назвам , тоді вам потрібно відредагувати INI файл.

Натискаємо кнопку, отримуємо результат.
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Червоним відображені ті об''єкти значення яких знайдено у базі по інвентарному номеру.

3.19 Довідники

Для внесення змін у довідники Ви повинні вімкнути редагування.
У разі знищення запису на який є посилки у базі, система про це повідомить такою

формою.
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т

3.20 Автоматичне з'єднання

Пунк автоматичне з'єднання зроблемо тільки для зручності. Що Ви постійно не вводили
пароль для входу у систему.

Будьте уважні....

3.21 Реєстрація

Реєстрація програми. Інформацію про реєстрацію Ви можите знайти у пункті меню Про
програму.

3.22 Про програму
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Форма говорить сама за себе. ;)





Частина

IV



Програма інвентарізації46

© 2005-2006 Серж Марков

4 Питання та відповіді

Q. Мені потрібно типи процесорів які використовуються,або кількість пам'яті...
A. Для цього вом знадобиться скористатись пунктом Запит користувача.

Приклад запиту:select c.*,a.bank_number,a.zav_number,b.data
 from reg_information a, reg_aida b,ref_address c

 where b.sub_group='Motherboard|CPU Type'
and a.id=b.id
and a.address_id=c.id

Приклад запиту:select c.*,a.bank_number,a.zav_number,b.data
  from reg_information a, reg_aida b,ref_address c
 where b.sub_group='Motherboard|System Memory'
   and a.id=b.id
   and a.address_id=c.id

Q. Мені потрібно додати ще одне призвище .... і т.п.
A. Скористайтесь пунктом  Довідники

Q. З якою версією сервера працює система.
A.Yaffi , Firebird 1.5 , Borland Interbase Server.. Головне покладіть FREEUDFL.DLL в

каталог UDF сервера.

Q.Чи можно працювати з системою декільком користувачам одночасно.
A. Так,кількість обмежена можливістью сервера.

Q. Чи можливо імпортувати дані у систему.
A. Так можливо пунк імпортування даних.

Q. Як піднятти версію бази до 1.0.0.10
A. Виконати послідовно BAT файли з каталогу 1.0.0.9 та 1.0.0.10
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5 Контактна інформація

Copyright © 2005,2006 Сергій Марков, ALL REGHTS RESERVED.

e-Mail 7690255@ua.fm

Phone +380676756203 +380505625255

www http://SergM-2006.narod.ru


