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Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania 

arkuszy spisowych? 

Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. 
Program Inwentarz Optivum dostosowany jest do współpracy z kolektorami Opticon H15 oraz Motorola 

MC2180. Kolektory te pracują pod kontrolą systemu Windows CE 5.0.  

W poradzie tej opisano: 

- jak przygotować kolektor do współpracy z programem Inwentarz Optivum, 

- jak pobrać z programu Inwentarz Optivum do kolektora arkusze spisowe do wypełnienia, 

- jak wypełniać arkusze spisowe za pomocą kolektora,  

- jak przekazać wypełnione arkusze do programu Inwentarz Optivum. 

Opis dotyczy kolektora Opticon H15. W przypadku kolektora Motorola MC2180 postępujemy analogicznie.  

Pierwsze podłączenie kolektora Opticon H15 do komputera 

1. Sprawdź zawartość opakowania, w którym znajduje się kolektor. W opakowaniu powinny znajdować się: 

- kolektor wraz z baterią i rysikiem, 

- przystawka („kołyska”) będąca bazą, 

- kabel zasilający, 

- kabel transmisyjny USB. 

2. Przystawkę podłącz do zasilania, a następnie połącz z komputerem za pomocą kabla transmisyjnego USB. 

3. Kolektor umieść na przystawce (po prawidłowym umieszczeniu kolektor powinien wydać dźwięk) 
i zaczekaj, aż zainstalują się sterowniki urządzenia. 

W wyjątkowych sytuacjach może być potrzebny dostęp do Internetu i pobranie bieżących aktualizacji. 

Po prawidłowym przeprowadzeniu instalacji urządzenie będzie widoczne jako Microsoft USB Sync. 

 

W systemie Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 kolektor jest automatycznie wykrywany za pomocą 
narzędzia Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile. 
Do poprawnej pracy kolektora Opticon H15 w systemie Windows XP konieczne jest zainstalowanie pro-
gramu Microsoft ActiveSync. 

Kolektor pojawi się również w oknie Komputer (dla Windows Vista lub Windows 7) jako urządzenie 
zewnętrzne o nazwie Opticon H15. 

W systemie Windows 8 okno to nazywa się Ten komputer, a w systemie Windows XP – Mój komputer.  

Inwentarz Optivum 
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Przygotowanie urządzenia do współpracy z programem Inwentarz Optivum 

Aby kolektor współpracował z programem Inwentarz Optivum, musimy do jego folderów skopiować dwa 
pliki programu: EAIPDAGUI.EXE oraz EAIPDABO.DLL.    

1. Wyświetl okno Komputer, otwórz folder Opticon H15\ Program Files i w folderze tym utwórz folder 
o nazwie Vulcan, a następnie w folderze Vulcan folder o nazwie EAI.PDA. 

Kolektor Motorola MC2180 jest widoczny na komputerze pod nazwą Windows CE. 

2. Przejdź do folderu C:\Program Files\ Vulcan\ Finanse Optivum\ EAI, skopiuj znajdujące się w tym folde-
rze pliki EAIPDAGUI.EXE oraz EAIPDABO.DLL, a następnie wklej je do folderu Opticon H15\ Program Files\ 

Vulcan\ EAI.PDA. 

W wypadku 64-bitowego systemu operacyjnego folder EAI znajduję się w folderze C:\Pliki programów 

(x86)\ Vulcan\ Finanse Optivum) 

3. Przejdź do folderu Opticon H15\ My Documents i utwórz folder Vulcan, a następnie w nim folder EAI.Data. 

Eksportowanie arkuszy spisowych z programu Inwentarz Optivum do folderu wymiany  

Folder wymiany to folder, z którym będą komunikowały się program Inwentarz Optivum oraz kolektor 
Opticon H15 w celu przekazania lub pobrania plików (tj. arkuszy spisowych).  

Domyślnie jako folder wymiany program proponuje folder C:\ Program Data\ Vulcan\ Finanse Optivum lub 
C:\Pliki programów (x86)\Vulcan\Inwentarz Optivum. 

1. Uruchom program Inwentarz Optivum i przygotuj arkusze spisowe. 

2. Przywołaj okno Arkusze spisowe (Inwentaryzacja/ Arkusze spisowe) i na karcie Lista wybierz gotowy do 

inwentaryzacji arkusz. 

 

3. Przejdź na kartę Opis/ Spis, kliknij przycisk Dodaj, a następnie z rozwiniętego menu wybierz pozycję Z PDA. 
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4. Jeśli pojawi się okno Select Directory, to wskaż w nim wybrany folder na dysku komputera (lub zaak-
ceptuj folder domyślny) i kliknij przycisk Select.  

 

Okno Select Directory pojawia się wówczas, jeśli folder wymiany nie został wcześniej zdefiniowany.  

5. W oknie Wymiana danych z PDA kliknij przycisk Wyślij arkusz.  
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Za pomocą przycisku  można wskazać/ zmienić katalog wymiany danych. 

6. Zaakceptuj komunikat, że eksport został wykonany – arkusz pojawi się na liście w oknie Wymiana da-

nych z PDA. 

 

7. Zamknij okno, klikając przycisk Zamknij. 

8. Postępując analogicznie, eksportuj do tego samego folderu pozostałe arkusze spisowe. 

Opisany sposób umożliwia eksportowanie arkuszy spisowych do folderu wymiany tylko pojedynczo.  

Arkusze można również eksportować zbiorczo. Wówczas należy skorzystać z funkcji Inwentaryzacja/ Im-

port/Eksport. Wyświetli się okno Import/ eksport arkuszy inwentaryzacyjnych, w którym na karcie Eksport należy 
wskazać katalog eksportu, zaznaczyć na liście arkusze do eksportu i kliknąć przycisk Eksportuj. 
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9. Zamknij program Inwentarz Optivum. 

Pobieranie arkuszy spisowych do folderu kolektora 

1. Otwórz folder, w którym znajdują się wyeksportowany z programu Inwentarz Optivum arkusze in-
wentaryzacyjne (domyślnie jest to folder C:\ Program Data\ Vulcan\ Finanse Optivum). 

2. Skopiuj pliki arkuszy spisowego (pliki o nazwie Arkusz [nazwa].INO) oraz plik Słowniki.INO i wklej je do 
folderu Opticon H15\ My Documents\ Vulcan\ EAI.Data. 

Wypełnianie arkusza spisowego z użyciem kolektora 

1. Wyjmij kolektor z przystawki i włącz go. 

2. Na ekranie kolektora wybierz ikonę My Device i przejdź do folderu Program Files\ Vulcan\ EAI.PDA 

 

3. Wybierz plik EAIPDAGUI.EXE i uruchom aplikację. 
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4. W oknie Wybór plików za pomocą przycisku  wybierz katalog, do którego zostały skopiowane wy-
eksportowane z programu Inwentarz Optivum arkusze spisowe do wypełnienia, tj. katalog My Device\ 

My Documents\ VULCAN\ EAI.Data) i zatwierdź wybór.  

5. Na liście dostępnych arkuszy zaznacz arkusz, który chcesz wypełniać, i zatwierdź wybór przyciskiem OK.  

 

Wyświetli się okno Edytor arkuszy inwentaryzacyjnych z aktywną kartą Opis.  

 

6. Przejdź na kartę Spis i wybierz przycisk Kolektor. 

 

Wyświetli się okno Odczyt danych z kolektora. 
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7. Zdecyduj o sposobie pracy z kolektorem, zaznaczając lub nie opcję Dodaj po wczytaniu. 

Jeśli opcja będzie zaznaczona, to zeskanowane informacje będą automatycznie wpisywane do arku-
sza spisowego i od razu możliwe będzie skanowanie kolejnego kodu.  

Jeżeli opcja nie będzie zaznaczona, to uzupełnienie arkusza spisowego nastąpi po kliknięciu przycisku 
Dodaj. 

8. Rozpocznij skanowanie kodów kreskowych z nalepek przyklejonych do elementów wyposażenia 
w inwentaryzowanym pomieszczeniu.  

Aby zeskanować kod, naciśnij przycisk Scan na klawiaturze kolektora.  

 

W oknie Odczyt danych z kolektora kod paskowy można również wprowadzić ręcznie, korzystając z klawiatu-
ry kolektora. 

Jeśli opcja Dodaj po wczytaniu jest wyłączona, wybierz przycisk Dodaj, aby uzupełnić arkusz spisowy (tj. 
wprowadzić w oknie Edytor arkuszy inwentaryzacyjnych na karcie Spis dla skanowanej pozycji wartość 
jeden w kolumnie Stan stw).  

Jeśli opcja Dodaj po wczytaniu była włączona, nastąpi to automatycznie. 
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Pozycje na karcie Spis można edytować, dwukrotnie je naciskając. Wówczas wyświetli się okno Edycja 

pozycji, w którym można wprowadzić/ zmodyfikować stan stwierdzony.  

 

Po wprowadzeniu ręcznie zmian w pozycji, należy nacisnąć przycisk  na karcie Spis.  

Wybraną pozycję można usunąć, zaznaczając ją na karcie Spis i naciskając przycisk Usuń.  

9. Jeśli dany przedmiot jest przypisany do innego arkusza spisowego, a w trakcie inwentaryzacji stwier-
dzono jego przeniesienie, kliknij przycisk Dodaj na karcie Spis i w oknie Dodaj wpisz kod kreskowy zna-
lezionego przedmiotu.  

Po zaimportowaniu arkuszy i rozliczeniu różnic indeks zostanie powiązany. W razie potrzeby edytując 
pozycje można zmienić wpis w polu Pomieszczenie po. 

10. Po zeskanowaniu wszystkich kodów wybierz przycisk Koniec w oknie Edytor arkuszy inwentaryzacyjnych. 

11. W oknie z pytaniem, czy zapisać zmiany, wybierz przycisk Yes, następnie wskaż arkusz, który został 
wypełniony, i zapisz zmiany. 

Aby przejść do wypełniania arkusza spisowego kolejnego pomieszczenia, wybierz odpowiedni arkusz w 

oknie Wybór pliku. Okno to możesz przywołać za pomocą przycisku  znajdującego się w oknie edytora. 

12. Po zakończeniu pracy umieść kolektor na przystawce. 
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Kopiowanie wypełnionych arkuszy do folderu wymiany 

Na komputerze otwórz folder Opticon H15\ My Documents\ VULCAN\ EAI.Data, skopiuj pliki z wypełnionymi 
arkuszami, a następnie wklej je do folderu wymiany (domyślnie jest to folder C:\ Program Data\ Vulcan\ 

Finanse Optivum), nadpisując pliki wyeksportowane z programu Inwentarz Optivum. 

Pobieranie wypełnionych arkuszy do programu Inwentarz Optivum 

1. W programie Inwentarz Optivum w menu Inwentaryzacja wybierz pozycję Arkusze spisowe. 

2. W oknie Arkusze spisowe zaznacz arkusz na karcie Lista i przejdź na kartę Opis/ Spis.  

3. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz pozycję Z PDA. 

4. W oknie Wymiana danych z PDA zaznacz importowany arkusz i kliknij przycisk Wczytaj arkusz.  

Za pomocą przycisku  można wybrać folder, w którym znajdują się wypełnione arkusze, jeśli jest inny 
niż domyślnie proponowany. 

 

Każdy arkusz spisowy wczytuje się osobno.  

Po wczytaniu wszystkich arkuszy spisowych, można przystąpić do rozliczenia inwentaryzacji. 
 
 
 

Oceń przydatność porady 
 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/195

