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PocketBrain Zebra adatgyűjtőn 

Android 8.0-tól 

Menü pontok és funkciók használata 

A főmenüben választhatja ki, milyen műveletet akar végrehajtani az adatgyűjtővel. Eladást / Bevé-

telezéseket / Leltárt / Árellenőrzést. A Beállításokban súlykód kezelést tudja bekapcsolni. VIR kap-

csolat használata esetén a „VIR kapcsolat” menüpont is megjelenik. 

A fejlécben lévő 3 kis pont egy almenüt jelöl. Itt lehetősége van a cikktörzs információkat frissíteni 

a memóriába olyan esetben, ha nem lép ki az applikációból és úgy tölti rá a JUTA-Raktárból a 

cikktörzs információkat. Található benne egy névjegy és egy kijelentkezés opció. A névjegyben ta-

lálható email címre lehet elküldeni az észrevételeket és itt lehet jelezni a felmerülő problémákat. 

 

Eladás 

Eladás menübe lépve, lehetőségünk van vevőt választani a legördülő listából vagy a vevő kód alap-

ján megadni a vevőt. 

Ha van korábban mentett eladási adata, akkor a „Lezárt eladások” menüben visszanézheti. 

A Tovább gombra nyomva az eladási információkat tudja rögzíteni. Az eszköz oldalán nyomja meg 

a sárga/szürke gombot és olvassa le egy termék vonalkódját. Sikeres beolvasást követően a meny-

nyiség beviteli mezőben adja meg a kívánt mennyiséget, majd a kék pipa vagy a mennyiség mellett 
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található floppy gomb lenyomásával mentse el az adatokat. Ezután leolvashatja a következő termé-

ket. Ha végzett, a vissza gombbal léphet vissza a főmenübe. 

A „Lezárt Eladások” menüben lehetőség van a mentett adatok mennyiségének módosítására a „DB” 

oszlopban, továbbá a táblázatot balra húzva láthatjuk a többi oszlopot. Tévesen rögzített termékeket 

tudjuk törölni a kuka ikonnal.  

 
 

 

Bevételezés 
Bevételezés menübe lépve, lehetősége van bizonylatszámot megadni, szállítót választani a legör-

dülő listából vagy a szállító kód alapján megadni a szállítót. Ha van mentett bevételezés adata, a 

„Lezárt bevételezések” menüben visszanézhető. 

A Tovább gombra nyomva a bevételezési információkat tudja rögzíteni. Az eszköz oldalán nyomja 

meg a sárga/szürke gombot és olvassa le egy termék vonalkódját. 

Sikeres beolvasást követően a lehetősége van a beszerzési és az eladási ár módosítására, és le-

járatot / szavatosságot is tud rögzíteni. Lejárat rögzítés gombra koppintva, a megjelenő naptár se-

gítségével megadhatja a termék lejáratát, majd az „OK” gombbal elmentheti. 

Mennyiség beviteli mezőben adja meg a kívánt mennyiséget, majd a kék pipa vagy a mennyiség 

mellett található floppy gomb lenyomásával mentse el az adatokat, és olvassa le a következő ter-

méket. Ha végzett, a vissza gombbal léphet vissza a főmenübe. 

 

 

 

 

 

Ismeretlen vonalkód esetén lehetőség van az új termék rögzítésére. Az „IGEN”-re koppintást köve-

tően a megjelenő adatlapon tudja megadni a termék nevét, beszerzési árát, áfa körét, eladási árát, 

típusát, karton/db mennyiséget, szavatosságát, és az érkezett mennyiséget.  

Végül mentse el az adatokat a kék pipára vagy a floppy ikonra kattintva. 
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A „Lezárt Bevételezések” menüben lehetőség van a mentett adatok mennyiségének módosítására 

a „DB” oszlopban, továbbá a táblázatot balra húzva láthatjuk a többi oszlopot. Tévesen rögzített 

termékeket tudjuk törölni a kuka ikonnal.  
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Leltár 

A Leltár menübe belépve, egyből elkezdheti leolvasni a termék vonalkódját. Ha megvan, akkor a 

termék mennyiségét kell megadni, majd a kék pipa vagy floppy ikonra kattintva tudja menteni a 

berögzített adatokat. 

A korábban letárolt leltár adatokat a „Leltár előzmény” gombra kattintva tudja visszanézni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „Leltár elözmény” menüben lehetőség van a mentett adatok mennyiségének módosítására a „DB” 

oszlopban, továbbá a táblázatot balra húzva láthatjuk a többi oszlopot. Tévesen rögzített termékeket 

tudjuk törölni a kuka ikonnal.  
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Árellenőrzés 

Az árellenőrzés menüpontban a beolvasott termék adatait tekintheti meg. Ahhoz, hogy mindig he-

lyes adatokat kapjanak fontos, mindig friss cikktörzs információ legyen feltöltve az adatgyűjtőre! 

Korábbi adatokkal más árakat mutathat termékenként a program.  

A leolvasott vonalkód alapján megkapja a termék főbb információit, készletét, eladási és beszerzési 

árát, típusát.  

Ezenkívül lehetősége van, hogy polccímke nyomtatáshoz összegyűjtsön termékeket, amit át lehet 

adni a JUTA-Raktár programnak. A leolvasott terméket követően koppintson a „Polccímke rögzítés” 

gombra. 

 

A „Rögzített Polccímkék” menüben lehetőség van a mentett adatok megtekintésére, a táblázatot 

balra húzva láthatjuk a többi oszlopot. Tévesen rögzített termékeket tudjuk törölni a kuka ikonnal.  
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Beállítások 

 A „Mentett adatok” gombra kattintva, az eladás / bevételezés / leltár / árellenőrzés menüben 

rögzített polccímkék adatait lehet visszanézni.  

 Lehetőség van súlykód kezelésének bekapcsolására, annak azonosítójának és hosszának 

megadására.  

 Lehetőség van negatív mennyiség engedélyezésére, ez által meg tudunk adni akár bevéte-

lezésnél negatív mennyiséget pl selejtezésnél. 

 Amennyiben igényelt VIR felhő alapú kapcsolatot, úgy látható lesz, hogy be van-e kapcsolva 

a szolgáltatás, illetve a cégnév és a szerver neve kerül megjelenítésre.  

 A letárolt eladási/bevételezési/leltár/polccímke rögzítési adatokat a „Mentett adatok törlése” 

gombra kattintva tudja törölni.  

 

VIR kapcsolat 

Ez a menüpont csak akkor aktív, ha bekapcsolásra kerül a JUTA-Soft Kft. által. A legördülő listából 

választhatunk boltot vagy a központi cikktörzset, majd „Letöltés” gombra koppintva letöltődnek az 

adatok és betöltődik a memóriába. Elkészült bevételezéseinket fel tudjuk tölteni a VIR rendszerébe 

a „Feltöltés” gombra koppintva. A feltöltött bevételezéseket a VIR-ben a Bevételezés  Bevétele-

zések visszatöltése  Adatgyűjtőről menüben tudjuk visszanézni. 

A „Rendelés összeállítása” menüvel rendelést tudunk összeállítani, amit a „Rendelés feltöltése” 

gombbal feltölthetünk a VIR Bevételezés  Bevételezések visszatöltése  Megrendelésből me-

nübe. A bizonylatszámhoz a kiválasztott bolt neve és az aktuális időbélyeg kerül. „Mentett Rende-

lés” menüben visszanézhető a rögzített rendelés, „DB” oszlopban mennyiség módosítható, illetve 

kuka ikonnal az adott sor törölhető.  

„Rendelés letöltés” gomb megnyomá-

sára megjelenik egy beviteli mező mely-

ben a rendelés azonosítóját kell megad-

nunk a letöltéshez.  Bevételezés  Be-

vételezések visszatöltése  Megrende-

lésből menüben találhjuk a rendelések 

azonosító számát. Ezt követően a „Ren-

delés összeállítása” menüben a „Mentett 

Rendelés” menüben lehet megtekinteni. 

„Teljes rendelés törlése” gombbal a tel-

jes rendelés törlődik az adatgyűjtőről.  
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Első lépések a telepítést követően 

1. A megkapott felhasználó névvel és jelszóval jelentkezzen be az applikációba. Ezután enge-

délyezze a tárhely és a kamera használatát, ha kéri a program.  

2. Zebra adatgyűjtő android 11 esetén a következőt kötelező beállítani! Beállítások  Alkalma-

zások és értesítések Speciális  Engedélykezelő  Fájlok és média  PocketBrain me-

nüben „Az összes fájl kezelésének engedélyezése” opciót válasszuk, majd az „összes enge-

délyének megtekintése”-ben ki kell kapcsolni az „Engedélyek eltávolítása, ha ne használja 

az alkalmazást”. 
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3. Sikeres bejelentkezést követően a Vissza gombbal lépjen ki az alkalmazásból, majd kösse 

össze az adatgyűjtőt a számítógéppel a kapott USB-C kábellel. 

4. Összekötést követően az eszközön lépjen a Beállítások  A telefonról menübe, és a „Build-

szám” kiírásra koppintson rá 8-szor. Ekkor az eszköz átvált fejlesztői módba.   

Lépjen a Beállítások  Rendszer  Speciális  Fejlesztői beállítások menüpontba. A listában ke-

resse meg és kapcsolja be az „USB hibakeresés” opciót. 
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Ekkor egy engedély kérést fog kapni a telefontól. Pipálja be a „Mindig engedélyezze erről a számí-

tógépről” opciót, majd nyomja meg az Engedélyezés gombot. Ezt az engedélykérést csak akkor 

fogja újra megjeleníteni, ha másik számítógéphez csatlakoztatja az eszközt. 

5. Összekötést követően fentről húzza le a gyors menüt és állítsa át a fájl átvitel módját. A 

sárgával jelölt részt nyissa le a felirat melletti kis nyíllal, és válassza ki a „Koppintson a további 

beállítások megjelenítéséhez” lehetőséget.  

6. Állítsa „MIDI”-re az USB használatát. 
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7. A JUTA-Raktár programban lépjen be az Eladás  Bizonylat készítés  Értékesítési jegyzék 

menübe (vagy a Bevételezés  Bevitel  Bevételezés menübe, vagy pedig a Leltár me-

nübe) majd nyomja le a Ctrl+F6 billentyű kombinációt, hogy a cikktörzset fel tudja tölteni az 

adatgyűjtőre. Sikeres feltöltésnél az alábbi képet látja. Ezután után nyomja meg az Enter 

billentyűt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha nem állította át „MIDI”-re a fájl átvitelt akkor a következő kép jelenik meg a számítógépen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Sikeres feltöltést követően indítsa el az applikációt és ismét jelentkezzen be. Ekkor az app-

likáció betölti a memóriába a cikktörzset (cikktörzs méretétől függően ez több másodpercig 

is tarthat). 
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Adatok betöltése a JUTA-Raktár programba 

Az összegyűjtött adatok JUTA-Raktár programba való betöltéséhez ismét csatlakoztassa a számí-

tógéphez az adatgyűjtőt az USB-C kábellel, majd a fájl átvitelt állítsa „MIDI”-re. 

Az adatok betöltéséhez   

- eladás esetén az Eladás  Bizonylat Készítés  Értékesítési jegyzék menüben,   

- bevételezés esetén a Bevételezés  Bevitel  Bevételezés menüben,   

- leltár esetén a Raktárkészlet  Leltár  Teljes leltár készítése menüben,  

nyomja le a Ctrl+F4 billentyű kombinációt. Sikere adatletöltésnél az alábbi kép fog megjelenni a 

számítógép képernyőjén. Ha ez megvan, akkor az Enter billentyű lenyomásával tud továbblépni a 

programba, ahol megtekintheti a betöltött információkat. 

 

 

 

 

 

Ha nem, vagy hibásan állította át a fájl átvitelt akkor az alábbi kép jelenik meg a képernyőn: 

 

 

 

 

 

 

Polccímke nyomtatás 

(Ezt a funkciót csak Zebra vagy azzal kompatibilis címkenyomtatóval lehet használni.) 

A polccímke nyomtatáshoz összegyűjtött adatokat a következő módon tudja betölteni a JUTA-Rak-

tár programba:  

1. Lépjen be a Raktárkészlet  Készletadat módosítás menübe 

2. Nyomja le az F7-es gombot és válassza ki a „Polc címke kijelölt cikkekre” menüpontot, majd 

nyomja le a Ctrl+F4 billentyűt. 

3. Ha kész a betöltés, nyomja meg az Esc billentyűt és a megjelenő ablakban válassza ki az 

„Igen” opciót. Ezután a program kinyomtatja a címkéket a számítógéphez csatolt címkenyom-

tatóra. 


