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Scanning med Delfi scanner 

 

Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt 

at scanne reservedele til: 

 Serviceordrer 

 Salgsordrer 

 Indkøbskladde 

 Lageroptælling/status 

 Tidsregistrering 

 Placeringsændring 

Opsætning af Delphi 

Scanner m/ docking-station tilsluttes en pc. 

Installations CD’en indlæses på PC’en, følg vejledningen på skærmen. 

Scannerprogrammet indlæses automatisk i start rutinen i Windows, 

således at det altid er ”køreklart”. 

Der kontrollers om nyeste software er indlæst i scanneren (Delficonnect 

xxx.cfg) 

 

DSM-programmet! 

DSM-programmet, skal have adgang det lokale drev, på PC’en, hvor 

docking stationen er tilsluttet. 

Alternativ mulighed 

Scanneren opsættes til at aflevere filen via FTP. 

Herved overføres filen via WiFi til en aftalt mappe på et netværksdrev som 

alle med DSM adgang kan tilgå 

 

Opsætning i DSM 

Delfi Connect / Delfi Com 

Under Lagersted – Opsætning – Håndscanneropsætning (fanen Delphi 

Com), skal du angive Delphi Com filplaceringen, på den PC, hvor 

docking-stationen er tilsluttet, eller FTP stien 
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Du skal udfylde feltet ’Bogfør linjer’, med værdien ’Service’, såfremt du 

ønsker mulighed for at kunne opdatere vareantal på serviceordrer via 

scannerkladden. 

 

Hvis scanneren ønskes anvendt til tidsregistrering, angives 

Standardtidsreg.kladde. 

 

Hvis scanneren ønskes anvendt til inkøb, angives indkøbskladdenavn 

 

Derudover kan der angives en arkivsti, som gemmer de indlæste filer. 

 

Filtype: Her skal der angives hvilken filtype/type scanner der 

benyttes.(Cap73) Hvis der vælges ’Spørg ved import’ skal man ved hver 

indlæsning fortælle hvilken type der benyttes. (Benyttes hvis man har 

forskellige type scannere i brug) 

 

 

Funktion 

Under fanen naviger findes Håndscannerkladde log, der viser en log over 

de poster der er bogført/overført fra håndscannerkladdelinjer. 

Standard lageropgørelseskladdenavn: her vælges/oprettes kladde til 

lageropgørelse/lageroptælling. Benyt evt. F6 for at vælge/oprette en 

kladde. 
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Salgsordre/serviceordre 

Først oprettes en ny salgsordre/serviceordre hvor ordrehovedet udfyldes 

som vanligt med de relevante oplysninger. (Kundenr., Ordredato, 

Obligatoriske felter mm). 

På salg udskrives en ordrebekræftelse med stregkode.  

Ordrebekræftelse med stregkode sættes op under Salg & Marketing – 

Opsætning – Rapportvalg (salg): 

 

Rapport: 6051973 

Er det service, udskrives nu et arbejdskort med stregkode. 

På Delphi scanneren vælges typen: ordre (hovedmenu F1) herefter 

scannes ordrenummer (stregkode fra ordrebekræftelsen/arbejdskortet) 

og medarbejder og der tastes <enter>. 

På Delphi scanner (Com2) kan man vælge serviceordren. (Udlæst via 

rapport 6052171) 

Pkt1 – scan ordrenummer/serviceordrenummer 

Pkt 2 – scan medarbejder nummer 

Pkt 3 – Scan lokationskode  

 

Herefter scannes den/de ønskede reservedele (stregkode) og antal. 

Antal udfyldes automatisk med 1 stk., men kan overstyres. 
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Når man er færdig med at scanne reservedele, tryk evt. ’F2’ for at 

returnere til hovedmenu.  

 

Sæt scanneren i docking stationen. (Scanneren viser i displayet at den 

kommunikerer med PC’ en). 

 

Såfremt man bruger FTP – trykkes på ’FTP’ sync. Symbolet på 

scanneren. 

 

Dernæst vælges Lagersted – Periodiske aktiviteter – 

Håndscannekladdelinjer. 

Her vælges den ønskede kladde (man kan oprette sin egen kladde ved at 

taste F4 i feltet kladdenavn). 

 

 

For at indlæse data vælges Funktion - Indlæs data fra scanner (Eller 

benyt genvejstasten F7). 
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Herefter er det muligt at redigere/slette i de indlæste kladdelinjer inden 

Bogføring.  

Er der tale om en serviceordre, og der er flere maskinlinjer, skal man 

manuelt udfylde maskinlinjenummer inden bogføring. 

Få at få varelinjerne overført og varerne leveret vælges knappen – 

Bogføring (F9) 

Hvis håndscannerkladdelinjen efter indlæsningen har noget markeret med 

rødt, er der en fejl på linjen, fx hvis en vare ikke kendes i systemet. 

Knappen Udskriv udskriver en liste over linjer i håndscannerkladden. 

Listen viser følgende felter: Type (salgs-, serviceordre, optælling), 

Ordrenummer, Medarbejder, Varenummer, Varebeskrivelse, Antal og 

Dato/tid. 

Lageroptælling 

Lageroptælling kan være med eller uden lokation. 

Lageroptælling med lokation: her vælges punktet Status på scanneren, 

og herefter indtastes: lokation (benyt Shift – knappen og bogstaver) og 

medarbejder. 

Dernæst scannes de optalte reservedele med det ønskede antal. 

Lageroptælling uden lokation: her vælges punktet: Optælling på 

scanneren og herefter scannes medarbejder. 
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Dernæst scannes de optalte reservedele med det ønskede antal. 

(Uanset om optælling er med eller uden lokation indlæses filen på samme 

måde) 

Filen indlæses og dernæst redigeres på samme måde som ved salg. 

 

 

 

Herefter foregår optælling som vanligt under Lagersted – Lager - 

Lageropgørelseskladder. 

 

Indkøbsfunktion 

Scan reservedele og lav købsordre via indkøbskladde. 

Vælg menu 2 på scannere, indkøb 

Pkt1 – scan medarbejder nummer 

Pkt 2 – tast 1 i reference (benyttes p.t. ikke men skal udfyldes) 

Pkt 3 – Scan lokationskode  

 

Herefter scannes den/de ønskede reservedele (stregkode) og antal. 

Antal udfyldes automatisk med 1 stk., men kan overstyres. 
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Opgaveplanlægger 

Til DelfiCom2 kan der udlæses vareoplysninger og serviceordrer via 

opgaveplanlæggeren. Rapport: 6052171 udlæser en fil med 

vareoplysninger (VarerDB.dat) og en fil med serviceordrer 

(ServiceOrdrer.dat). 

I filen ServiceOrdrer.dat er ordrerne sorteret i faldende ordrenummer. Og 

det er den første maskinlinje der udlæses pr. serviceordre. 

Det er muligt at få indlæst og bogført håndscannerlinjer via 

opgaveplanlæggeren. (Uanset hvilken scanner der benyttes) 

 Hvis man vælger denne løsning, så skal man ikke vælge filtype ’Spørg 

ved import’ i håndscanneropsætningen. 

Der oprettes en opgave i opgaveplanlæggeren til indlæsning fra 

håndscanner. 

 

Under indstillinger angives ’Scannerkladdenavn’ samt ’Stinavn’ (Import sti) 

Husk at opsætte opgaven til at logge fejl og sende en E-mail, hvis der 

skulle opstå en fejl under afvikling af opgaven.  

Hvis man ønsker at nogle bestemte filer fra scanneren skal indlæses i en 

anden kladde (fra f.eks. biler), så opsættes opretter man en 

planlægningsopgave mere og ændre på indstilling for kladdenavn og sti. 
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