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Agen ți online 

Modulul permite ca de pe browser web sa se înregistreze și consulte oferte si 
comenzi, sa se verifice solduri parteneri si sa se genereze incasari de catre agenti.  

I. CONFIGURARI 

User-ii si parolele  pentru aplicatia Agenti online sunt Utilizatori de WME. Se poate 
lucra cu setare automata agent asociat userului de logare sau sa se faca logarea cu 
un user generic si apoi sa se selecteze agentul. Indiferent de varianta aleasa, agentul  
trebuie sa aiba setata Subunitatea implicita si Nume user WME (Nomenclator 
personal > Date de lucru). Configurarea modului de lucru se face prin fisierul 
Config.ini: 

• Daca in fisierul Config.ini este setat single_user = "true"; atunci fiecare agent 
se va loga la aplicatie cu user-ul WME asociat lui.  

• Daca in fisierul Config.ini fie este comentata fie nu exista linia respectiva 
(;single_user = "true";), atunci logarea in aplicatie se face cu un user generic si, 
dupa logare, se cere selectarea unui agent. Agentul trebuie sa aiba introdusa 
in WME parola pentru acces la privilegii de operare care va fi ceruta la 
selectarea agentului pe aplicatia online. Daca nu este introdusa parola in WMe, 
atunci nu se cere nici la selectie agent. 

Obs! Dupa crearea userului WME trebuie intrat macar o data in WME cu el. 

 

Firmele  la care agentul are acces de pe online sunt cele dedicate in categoria de 
utilizatori asociata userului (WinMService). 

 

Trebuie definite carnete de documente  valabile pentru comenzi clienti, oferte clienti 
si trezorerie casa si cu bifa „Vizibil pentru aplicatii online”. 

 

Articolele  care sunt disponibile pentru comenzi si oferte sunt cele care au bifa “Vizibil 
pentru comenzi online” daca in fisierul Config.ini este setat comenzionline = "true", 
altfel, sunt aduse toate articolele din nomenclator. La articole cu atribute se poate 
comanda articolul generic cu observatia de culoare. (de vazut dupa ce se aduc 
articolele fara stoc). Articolele indisponibile momentan: completare observatii articole. 

 

Stocul  se poate vizualiza pe grila de articole. Daca in fisierul Config.ini este setat 
numai_articole_cu_stoc = "true", atunci sunt aduse doar articolele cu stoc, altfel, sunt 
aduse toate articolele, indiferent de stoc.  
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Gestiunile  din care se aduce stocul sunt precizate in fisierul Config.ini 
(gestiuni_vizibile = "100 103 115"); daca acest camp e comentat sau absent, aplicatia 
va aduce stocurile din toate gestiunile. 

 

Partenerii  trebuie sa aiba categorie de pret asociata ca sa se propuna pretul 
respectiv pe online.  In functie de paramentrul toti_partenerii din Config.ini,  daca 
are valoarea "true", atunci va putea fi selectat oricare dintre partenerii din 
nomenclator; altfel, vor fi adusi doar partenerii care au asociat la sedii agentul curent 
(default) 

 

Constante care trebuie setate:  
• Banca implicita 
• Categorie de pret implicita la adaugare partener 
• Tip contabil implicit pt. partener persoana fizica 
• Tip contabil implicit pt. partener persoana juridica  
• Oferte: la adaugare se bifeaza Finalizata = Da 

 

Trebuie si RestServer  instalat. Acesta trebuie setat ca se identifica partenerii dupa 
cod fiscal si articolele dupa cod intern. 

 

Fisierul Config.ini  contine setarile modului de functionare a aplicatiei online: 

;rest_server nu este un parametru optional; modificarea sau stergerea acestei 
variabile poate sista functionarea aplicatiei 

;format pentru rest server: http://[server_ip]:[server_port] 

rest_server = "http://192.xxx.xx.xx:8085"; 

 

[EXTRA] 

 

;single_user: daca are valoarea „true”, atunci fiecare agent este identificat de cate un 
user WME; altfel, toti agentii vor folosi un singur user WME 

;single_user = "true"; 

 

;streamlined: daca are valoarea „true”, atunci afiseaza succesiv optiunile pentru client, 
sediu, etc. dupa logare; 

;streamlined = "true"; 

 

;comenzionline: daca are valoarea "true", atunci se vor afisa numai articolele care au 
valoarea bifa „Vizibil pentru comenzi online” (COMENZIONLINE=1 in tabelul NART); 
altfel se aduc toate articolele din nomenclator 
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comenzionline = "true" 

 

;numai_articole_cu_stoc: daca are valoarea "true", atunci se vor afisa doar articolele 
cu stoc > 0; altfel, se vor afisa si articolele cu stoc = 0 (default) 

;numai_articole_cu_stoc = "true" 

 

;gestiuni_vizibile: lista de coduri de gestiune din care va fi adus stocul; altfel, vor fi 
aduse stocurile din toate gestiunile 

;gestiuni_vizibile = "108 109 106 133 153" 

 

;cu_dimensiuni: daca are valoarea "true", atunci vor fi afisate dimensiunile pentru 
fiecare stoc 

;cu_dimensiuni = "true"; 

 

;toti_partenerii: daca are valoarea "true", atunci va putea fi selectat oricare dintre 
partenerii din nomenclator; altfel, vor fi adusi doar partenerii care au asociat la sedii 
agentul curent (default) 

toti_partenerii = "true"; 

 

;extensii: lista de extensii posibile pentru comenzi clienti care se vor putea completa 
online si transmite pe comanda trimisa in WME 

extensii = "CampCC1_pt_online CampCC2_pt_online"; 

 

;comanda_trimisa_confirmata: daca are valoarea "true", atunci la trimiterea unei 
comenzi CANTACCEPTAT va fi setat la valoarea CANTCOMANDAT 

;daca are valoarea "true, cu rezervare", atunci, in plus, va fi rezervat stocul 

;comanda_trimisa_confirmata = "true"; 

comanda_trimisa_confirmata = "true, cu rezervare";  
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II. FUNCTIONARE  

Oferte – adaugare : se pot adauga oferte noi care se completeaza implicit cu Finalizat 
= Da, daca este setata constanta „Oferte: la adaugare se bifeaza Finalizata” = Da 

 
Oferte – consultare : sunt aduse ofertele care indeplinesc conditiile: 

- Sunt valabile (au data setata inclusa in intervalul de valabilitate),  

- Sunt emise catre orice client sau fara client setat (inca nu e facut),  

- Sunt emise pe agentul selectat pe aplicatia online sau nu au setat agent pe 
oferta, 

- Sunt finalizate. 

Se poate modifica o oferta din macheta de vizualizare detalii. 
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Comenzi – adaugare :  

 
Daca nu se alege client, se poate popula grila de articole dar vor fi aduse preturile 
implicite din nomenclator. Daca este setat client, atunci preturile propuse vor fi cele 
din categoria de pret asociata partenerului. Preturile sunt fara TVA. 

 

Alte optiuni disponibile pe aceasta pagina: 

- Detalii stoc: permite selectia din stoc pentru a se genera comenzi clienti cu 
rezervare 

- Articol nou: permite adaugarea de articole noi cu/fara serie, cu/fara atribute 

- Obiect nou : permite generarea de combinatii noi de valori de atribute pentru 
un articol existent 

- Partener nou:  poate fi persoana fizica/juridica; constantele care trebuie setate 
sunt: „Categorie de pret implicita la adaugare partener”, „Tip contabil implicit pt. 
partener persoana fizica”, „Tip contabil implicit pt. partener persoana juridica” 

- Sold client:  aduce documentele cu sold ale partenerului selectat. Coloana 
"Valoare incasare" se completeaza cu Restul la dublu-click pe acesta sau se 
poate edita. Butonul "Generare chitanta" trimite incasarile in baza de date. 
Pentru soldurile negative nu se pot inregistra incasari.  

- Listare incasare:  pentru intervalul setat, aduce toate incasarile existente in 
baza de date la partenerul selectat. Cu dublu-click pe o linie din grila se 
deschide chitanta respectiva cu toate documentele incasate si se poate lista. 
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Adaugare articol pe comanda : cosul se poate completa cu acelasi articol sau cu 
altele noi. Aici sunt afisate si ofertele valabile la data sistemului; daca acestea au 
indeplinita conditia de cantitate minima, se poate selecta linia de oferta care se preia 
pe comanda 

 

 
 

Detalii stoc:  daca se doreste rezervare de stoc pe comanda trimisa in WME, atunci in 
Config.ini trebuie setat comanda_trimisa_confirmata = "true, cu rezervare";. Butonul 
Detalii stoc deschide o macheta care prezinta situatia detaliata a stocului. Aici se pot 
scrie cantitatile dorite a fi rezervate si apoi se apasa pe „Adauga in comanda”. 

 

Vezi comanda:  inainte de trimitere comanda aceasta se poate completa cu termen, 
observatii, fisiere atasate, informatii pe campuri extensii comanda. Se poate anula 
comanda sau se poate trimite in WME. 
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Comenzi – consultare : implicit comanda se trimite in WME „neconfirmata” (Acceptat 
= 0). Daca in Config.ini este setat comanda_trimisa_confirmata = "true"; atunci 
comanda este „nefacturata” (Acceptat = Comandat). Cand se factureaza comanda, 
starea se schimba in „facturata partial” si „facturata integral”.  

De aici se poate vizualiza si lista comanda trimisa, se poate dubla comanda (se 
genereaza o noua comanda cu acelasi continut) sau se pot descarca documentele 
atasate. 

Solduri clienti : aduce lista de clienti cu sold neincasat. De aici se poate intra in detalii 
pe un partener prin butonul „Sold client” cu aceleasi functionalitati ca pe macheta de 
adaugare comanda 

 
 

 

Vezi totaluri diferite 

 

 


