
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ CẦM TAY (PDA) 

I. Phần mềm cài đặt trên thiết bị quét mã vạch (PDA) 

- Màn hình hiển thị: 

+ Main menu:  

1. Stock In 

 

2. Delete 

 

 * Chọn mục 1 “Stock in” màn hình sẽ chuyển qua màn hình: 

              

- Sau đó bắt đầu quét mã vạch.Nếu quét liên tục số lượng sẽ tự động tăng lên “1” hoặc sau khi 

quét 1 mã,tại ô số lượng ta có thể nhập bằng tay số lượng cần nhập,sau đó nhấn nút “Ent” trên 

bàn phím để hoàn tất. 

- Người dùng nhấn  hoặc phím F1 để xem lại,xóa hoặc chỉnh sửa danh sách tài sản đã quét.  

- Muốn quay lại màn hình “Menu” chính ta nhấn phím “F2” hoặc nhấn nút “ESC” để quay lại. 

 

* Chọn Mục 2 “Delete” :khi muốn xóa toàn bộ dữ liệu đã quét trên PDA 

II. Lấy dữ liệu từ thiết bị (PDA) sau khi kiểm kê  

- Sau khi kiểm kê trên thiết bị cầm tay (PDA) xong, kết nối thiết bị (PDA) vào 

PC/Laptop thông qua cable hoặc wifi. 



 

Lưu ý: Luôn luôn mở chương trình “Delfi Communication Center” trên PC/Laptop lên trước khi 

kết nối thiết bị cầm tay  (PDA) vào PC/Laptop. 

 Khi kết nối thiết bị (PDA) vào máy tính, chương trình Windows Mobile device Center sẽ 

ở trạng thái Connected. 

 

- Chương trình sẽ tự động tạo ra file Kiemke.xlsx theo đường dẫn: “C:\Delfi 

Technologies\Delfi Communication Center\ExcelExport”. File KiemKe.xlsx sẽ 

có dạng như sau. 

 



 
Kết thúc quá trình xuất dữ liệu kiểm kê ra máy tính từ PDA. 

 

 

Chú ý: Khi kết nối thì chương trình phải đang chạy như trong hình , thiết 

bị phải đang mở và các file excel liên quan đến chương trình phải ở trạng thái đóng. 

 

Nếu sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị để kiểm kê, người dùng kết nối lần lượt từng thiết bị 

vào máy tính, chương trình sẽ tự động cập nhật số lượng file KiemKe.xlsx 
 

 


