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عرض عام للبرامج
توفر منتجات برمجيات معامل التحقق طريقة بسيطة الستخالص وتوحيد البيانات التشغيلية يف تطبيقات 

شحن النقل وتخزينها. وتشمل البيانات النموذجية أرقام رشكة كونوت ومرصف العمل املخصص، وأرقام 
رشكة EAN أبعاد وصور. وتتسم هذه األهمية بأهمية حاسمة يف تطبيقات املكاتب الخلفية مثل حامية 

اإليرادات والبيانات الفنية والشحن.

ويشمل نظام مراقبة التحقق تطبيقات عمالء اآلليني وجمع البيانات وتنظيمها ومعالجتها، وطلب حاسوب 
خدمة املؤسسة املستخدم لتوحيد البيانات من عدة زبائن، والتكامل اآليل مع تطبيقات املكاتب الخلفية.

وتجمع برامج الزبائن الحاسوبية السلكيا بيانات مسح وسجالت من نظم املسح والبُعد، ووزن الربامج، 
وميكن أن تدمج بصورة مبارشة باستخدام أجهزة األندرويد أو ويندوز. وعندما يتم تشكيلها مع حاسوب 

املؤسسة، ميكن لعدد من العمالء أن يرفعوا بيانات مأخوذة تلقائيا عىل شبكة اإلنرتنت من مواقع متعددة 
إىل جهاز أو أكرث من خوادم إدماجها يف تطبيقات الرشكات.

ويوفر ذلك مزايا عديدة عىل النهج البديلة:

 •  الحل قابل للتوسع واملرونة وميكن تكوينه لتلبية احتياجات منظمة صغرية تستخدم عميال
 وحيدا يف موقع واحد من خالل منظمة كبرية تضم العديد من العمالء واملواقع.

 •  تتيح برامج العمالء التي تعمل عىل أجهزة محمولة أن تكون هذه الحلول متحركة للغاية.
 وعندما يتم جمع البيانات مع عربة مستودع ميكن أن تكون عملية جمع البيانات يف أي مكان، فإن 

توفر أقىص قدر من املرونة واستخدام الحيز املوجود.

•  يستخدم الحل املعدات السلعية والبنية التحتية القامئة، وهو أكرث فعالية من حيث التكلفة بكثري من 
الحلول البديلة املكرسة.

 •  رغم االعتامد عىل البنية التحتية القامئة، فإن سالمة البيانات واألمن محمية. ويواصل النظام 
عمله يف حالة وقوع قضايا شبكية ويجري إعادة تزامنه تلقائيا بعد انقطاع الشبكة.

 •  من السهل استخدام النظام ويتطلب قدرا أدىن من التدريب ألنه يعتمد عىل العنارص املألوفة 
وعمليات العمل.
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ملخص العمالء
إعدادات الوصف

 

 

 

 

  

  

 

طرق ادخال البيانات

بنود بيانات إلزامية

بنود البيانات االختيارية

خيارات العملية

واجهة املستخدم

خيارات إخراج البيانات

دعم النرش

رخصة

أبعاد املاسح الضويئ  رشيط مكعب
املقاييس املدعومة 

كامريا األجهزة
لوحة املفاتيح

أبعاد )الباركود )مع التحقق 

)مع التحقق( 2 الباركود
الباركود ٣  

الوزن 
قطع 

حتى 10 صور  
الوحدات 

التاريخ، الوقت، اإلسم املستخدم
اسم املحطة

الحجم/ديم وايت )اإلفراج التايل

عنرص واحد
قطعة متعددة
شاشة ملخص

وزن تلقايئ 
رمز رشيطي مكرر

املشهد صورة
حجم الخط

الخيارات الدولية

كمرفق بريد إلكرتوين CSV ملف
CES اآليل إىل JSON نقل 

تحميل / تنزيل التكوين

إصدار تنزيل تقييم 30 يوًما
رخصة إنتاج متعددة النسخ
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ملخص ميزات خادم المؤسسة
إعدادات الوصف

 

 

 

 

  

  

إدارة

شامل
خيارات اإلعداد

االدارة

خيارات نقل البيانات

بيئة

خيارات الرتخيص

الوصول املستند إىل املتصفح

إشعارات 
مواقع امللفات

سياسات األرشيف
تكوين لوحة القيادة

اإلعدادات الدولية

املستخدمون 
رخصة 
املواقع 
األجهزة 

العمليات 
تسجيل

CSV إدارة

عملية الدفع والسحب
 APIs

خدمة الويندوز

تقييم 
إنتاج

اختبار
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WLAN

  شبكة االتصال

 كمبيوتر محمول /ملهد متصل
USB بـ كمبيوتر شخيص عرب كابل 

Cubetape POS

متصلة باملهد
عرب البلوتوث

Cubetape POS لسهولة إدخال معرف الحزمة املشفرة وأبعاد 

الطرد. تعبئة الحقول: الباركود ، L ، W ، H والوزن. ميكن دمج 
العديد من مناذج املقاييس.

 CSV عرب الربيد اإللكرتوين

SKUmaster لنظام Android

SKUmaster لنظام التشغيل Windows

 مقياس مقعد + مؤرش متصل
USB عرب واجهة 

 WLAN نقل بيانات

اختياري: نقل البيانات إىل ملف
 

API للمعالجة يف الوقت الحقيقي و
التكامل )مبا يف ذلك الصور(

CheckMate Enterprise Server (CES)

 اختياري: نقل البيانات إىل

 API يف الوقت الحقيقي املعالجة وتكامل 
CheckMate Enterprise Server (CES)

 CheckMate تطبيق  
 مع Android جهاز

كمبيوتر محمول
CheckMate ويندوز 

جديد لكل سجل        تصدير تلقايئ إىل ملف •        تصدير تلقايئ مللف •        تصدير يدوي مللف •

مالحظة: يجب عىل العمالء توريد أجهزة الكمبيوتر املحمول / الكمبيوتر الشخيص

CSV CSV CSV

Cubetape POS + Cradle .لسهولة إدخال معرف الحزمة املشفرة وأبعاد الطرد
تعبئة الحقول: الباركو والوزن. ميكن دمج العديد من مناذج املقاييس L ، W ، H ، 

Bench ScaleData :إىل مجلد معني                           ميكن إرسال
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كل الحقوق محفوظة. يرجى قراءة الدليل بعناية قبل استخدام 
املنتج وتشغيله وفًقا للدليل. يُنصح برضورة االحتفاظ بهذا 

الدليل للرجوع إليه يف املستقبل. ال تقم بفك الجهاز أو إزالة 
ملصق الختم من الجهاز ، سيؤدي القيام بذلك إىل إبطال 

.ParcelTools ضامن املنتج املقدم من
جميع الصور املوجودة يف هذا الدليل هي لإلشارة فقط
  واملنتج الفعيل قد يختلف. فيام يتعلق بتعديل املنتج 

وتحديثه ، يحق لـ ParcelTools إجراء تغيريات عىل أي برنامج 
أو جهاز لتحسني املوثوقية أو الوظيفة أو التصميم يف أي وقت 
دون إشعار. املعلومات الواردة هنا عرضة للتغيري دون إشعار 

مسبق. قد تشتمل املنتجات املوضحة يف هذا الدليل عىل 
برامج محمية بحقوق الطبع والنرش بواسطة ParcelTools أو 
جهة خارجية. ال يجوز للمستخدم أو الرشكة أو الفرد أن يكرر 
، كليًا أو جزئيًا ، توزيع أو تعديل أو فك تجميع أو تفكيك أو 
فك تشفري أو هندسة عكسية أو تأجري أو نقل أو ترخيص من 
الباطن لهذه الربامج دون موافقة خطية مسبقة من أصحاب 

حقوق النرش.

www.cubetape.com

إخالء املسؤولية 

http://www.cubetape.com
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