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Posodobitev šifranta za korekcijska stekla v aplikaciji Helios EyeSight. 

 

 

1. Za avtomatsko sinhronizacijo šifranta v programu Helios EyeSight, potrebujete vsaj verzijo 

2013-12-24. Če imate starejšo verzijo si najprej nadgradite program Helios EyeSight. To lahko 

opravite z vnovičnem zagonom programa ali s klikom na meni 11.Pomoč > 12.Nadgradnja na 

novo verzijo. 

 

2. Ob objavi novega šifranta dobavitelja Alcom, vas bo aplikacija Helios EyeSight samodejno 

obvestila. Ob zagonu programa se prikaže na desni strani panel za sihronizacijo šifrantov. 

Primer:  

Alcom v:1 pomeni, da je objavljen novi šifrant – oz popravek šifranta podjetja Alcom d.o.o. Do 

panela za sinhronizacijo šifrantov lahko dostopamo tudi preko menija 1.Nastavitve > 2.Artikli 

> 16.Sinhronizacija šifrantov. 

http://www.alcom.si/index.php
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3. S klikom na tipko   se vam odpre okno za posodobitev šifranta, kjer imamo na 

voljo predogled šifer, ki se bodo posodobile. Če želite lahko pred samo posodobitvijo 

pregledate nastale spremembe in ne želite posodobitve tu postopek tudi prekinete in okno 

zaprete. Za pravilno povezavanje z dobaviteljem vam le to odsvetujemo. 

 
 

Šifre proizvajalca Alcom, bodo avtomatično pridobile predpono ‘A’, tako bo njihova nova šifra 

dolžine 7 mest. 

 

4. Za dokončanje posodobitve šifranta kliknemo tipko “Posodobi šifrant”, program bo opravil 

sinhronizacijo s podatkovnim strežnikom in v program Helios EyeSight pravilno namestil vse 

potrebno za delo s šiframi dobavitelja. Postopek traja nekaj sekund. Po uspešno opravljeni 

posodobitvi se okno samodejno zapre in program je pripravljen za nadaljne delo, z novimi 

skupinami, šiframi in območji izdelave dobavitelja. Dodatno potrjevanje ali osveževanje 

sprememb povezano s šifranti korekcijskih stekel ni potrebno. 

 

Za vse uporabnike programa Helios EyeSight, ki imajo sklenjeno osveževalno pogodbo so te 

nadgradnje brezplačne in vam jih krije dobavitelj. V primeru, da imate vi svoje šifre za 

dobavitelja Alcom, boste s tem postopkom pridobili enake šifre, kot jih ima dobavitelj in s tem 

imeli omogočeno lažje, preglednejše in enostavnejše delo. Obstoječe stare šifre boste označili 

kot neaktivne. Ko boste imeli posodobljene šifre dobavitelja vam bo omogočeno elektronsko 

naročanje direktno iz aplikacije Helios EyeSight na podlagi vnešenih delovnih nalogov, kjer 

boste lahko za vsak nalog posebej določili ob vnosu naloga ali naročate stekla, hkrati z 

elektronskim naročanjem bo omogočeno avtomatsko prevzemanje dobavnic s postopkom 

elektronskega uvoza. Tako vam bomo skupaj s dobaviteljem Alcom omogočili, da bo ročni vnos 

dobavnic in naročil za vas popolnoma avtomatiziran in resnično enostaven. Čas in boljša 

sledljivost bo s tem za vas dodana vrednost pri vašem delu. 
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Posodobitev šifranta za korekcijska stekla izvoz v Excel, tudi za tiste, ki 

nimate programske opreme eLAB. 

1. Na naslovu www.elab.si/novaverzija/sifranti/helios.exe imate na voljo aplikacijo za prevzem 

sifrantov. Aplikacijo si prekopirajte v začasno mapo in jo poženite. 

2. Na desni strani se prikaže meni za sinhronizacijo, kjer kliknete na tipko ‘Alcom’  

3. S klikom na tipko   se vam odpre okno za posodobitev šifranta, kjer imamo na 

voljo predogled šifer dobavitelja. S klikom na tipko ‘Izvoz v Excel’ in izbiro poti za shranjevanje, 

boste lahko prevzeli Alcom šifrant v excel obliki. 

4. Aplikacija Helios šifranti vam omogoča redno vzdrževanje vaših šifer za dobavitelja Alcom. 
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