
 

Arvato Romanian / Românesc 

medAspis – Mesaje de alertă 
Următoarea selecţie a celor mai frecvente mesaje de eroare apărute în panoul de control și pe Speed Scanner.  

Răspunsuri pozitive 
Activ Cutia poate fi distribuită. 
Succes Procesare cu succes. 
Scanat Codul a fost scanat și stocat 

Alerte Cod FMD 
Cutie Necunoscută Număr de Serie necunoscut. 
Număr Lot Inexistent Numărul de LOT specificat nu există. 
Număr Lot Inexistent Numărul de LOT nu corespunde cu Numărul de Serie existent în SNVM. 
Dată Expirare Incorectă Data de EXP nu corespunde cu cea existentă în SNVM.  

Alerte Reactivare 
Anulare stare >10 zile Termenul de anulare a fost depășit. 
Anulare/ Utilizator incorect Revenirea la starea iniţială poate fi făcută doar de către utilizatorul iniţial. 
Eroare reactivare Reactivare printr-o tranzacţie FMD necorespunzătoare. 
Eroare reactivare Încercarea de anulare nu corespunde cu starea Cutiei. 

Alerte Distribuire Dublă 
Inactivă Această cutia este deja inactivă 
Distribuită Această cutie a fost deja distribuită 
deja inactivă Această cutie este deja inactivă 
deja inactivă Această cutie este distribuită, exportată sau distrusă 
deja inactivă Această cutie este deja inactive 

Eșantion, blocare, export, furt, rechemare, etc  
Distrusă Această cutia este deja distrusă. 
Blocată Această cutie este blocată pentru vânzare 
Exportată Această cutie este exportată 
Mostră Acest cutie este o mostră 
Furată Această cutie este marcată ca fiind furată 
Eșantion Gratuit Această cutie este eșantion gratuit 
Rechemată Această cutie a fost rechemată 
Expirată Această cutie a expirat. 
Retrasă Această cutie este retrasă de pe piaţă 
Verificată Această cutie a fost reambalată 

Alerte Generale  
Eroare Generală A avut loc o excepţie tehnică generală. 
Necunoscut Statusul acestei cutii este necunoscut. 
Produs Necunoscut Cod de produs necunoscut. 
scanare dublă Re-setarea proprietăţii prin scanare dublă este înregistrată. 

Alerte Înregistrare 
Eroare Autentificare Arvato Utilizatorul sau parola introduse nu se potrivesc. 
Utilizator blocat Utilizatorul este blocat, conectarea nu este posibilă. 
Utilizator blocat Numărul maxim de încercări de conectare eșuate a fost atins. Contul este blocat. 
Parolă Expirată Parola introdusă a expirat sau este o parolă iniţială. Reînnoiţi parola. 
T&C nevalabil Termenii și condiţiile nu au fost acceptaţi în intervalul de timp permis 

Identificare Distribuire Dublă  
Distribuită aici Această cutie a fost deja distribuită aici 
 la fel și în cazul în care este distrus, blocat, exportat, etc. 

Nu este Cod FMD 
Fără cod FMD Acest cod nu este un cod FMD. Vă rugăm să verificaţi dacă există un alt cod  


