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Pragma SVS 
SANDĖLIO  VALDYMO  SISTEMA 
 

Sandėlio valdymo sistema – atsargų sandėlio vietose apskaita, naudojant mobilius informacijos nuskaitymo įrenginius 

(delninukus). 
 

Pragma SVS sistemą sudaro 2 programos: 

• Pragma SVS – skirta darbui personaliniame kompiuteryje.  

• Pragma SVS (mobili) – skirta darbui delninuke. 
 

Pragma SVS pagrindinės funkcijos 

▪ Sąrašų (prekių, tiekėjų, darbuotojų) peržiūra 
▪ Etikečių su brūkšniniais kodais formavimas ir 

spausdinimas 
▪ Sandėlio struktūros aprašymas (sandėliai, zonos, 

lentynos, vietos) 
▪ Užduočių sukūrimas ir peržiūra 
▪ Užduočių paskirstymas sandėlio darbuotojams 
▪ Užduočių vykdymo faktinės informacijos 

peržiūra ir koregavimas 
▪ Likučių sekimas 
▪ Duomenų apsikeitimas su Pragma 4.0 
▪ Suvestinių formavimas iš sukauptų duomenų 

 

Pragma SVS (mobili) pagrindinės funkcijos 

▪ Užduočių peržiūra 
▪ Informacijos apie reikiamos prekės sandėliavimo 

vietas ir kiekius peržiūra 
▪ Sandėlio prekių judėjimo fiksavimas pagal 

užduotis (fakto fiksavimas) 
▪ Sandėlio operacijų teisingumo tikrinimas 

 

Galimi užduočių tipai 

▪ Priėmimo 
▪ Vidaus perkėlimo 
▪ Pardavimo 
▪ Inventorizacijos  

 

Užduoties eilutės duomenys 

▪ Prekės brūkšninis kodas 
▪ Nomenklatūrinis numeris 
▪ Pavadinimas 
▪ Matas 
▪ Kiekis 
▪ Sandėlio vieta 

 

Technologijos ir duomenų bazė 

▪ Microsoft Windows ( > 2000 versija) 
▪ VVS „Pragma 4.0“ branduolys 
▪ Microsoft SQL Server ( >= 2005 versija) 
▪ Microsoft .NET Framework 4.0 Client Profile  
▪ Delninukai su Microsoft Windows CE 5/6, Mobile 

6.0/6.5 ir lietuviškais regioniniais nustatymais 
▪ Bevielis tinklas darbui „on-line“ režimu 
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1 pav. Ryšiai tarp programų (duomenų perdavimas) 

    
2 pav. Fakto fiksavimas delninukais 

 
3 pav. Priėmimo užduoties langas Pragma SVS 
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