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Køb af reservedele med PDA 

For at scanne til en indkøbskladde vælges punktet Indkøb og derefter 

knappen Næste. 

På denne måde er det muligt at gå rundt i butikken eller på lageret og 

scanne til indkøb. 

De indscannede varer/antal overføres automatisk til en indkøbskladde. 

 

 

 

Ved tryk på knappen Næste fremkommer følgende skærmbillede på 

PDA’en: 

 

Nederst i billedet kan der vises et tastatur, som også kan anvendes til 

indtastning. Tastaturet fremkommer hvis du trykker på knappen Tastatur: 
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Først skal du indtaste det indkøbskladdenavn, der skal anvendes, eller du 

kan vælge et indkøbskladdenavn ved hjælp af knappen Opslag. Knappen 

opslag har samme funktion som F6 i Navision: 

 

OK-knappen overfører den ønskede kladde til foregående skærmbillede. 
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I eksemplet har vi valgt kladden ved navn Indkøb. PDA’en forventer nu at 

der vælges en lokation. Lokation kan indtastes, eller fremfindes ved hjælp 

af knappen Opslag. Hvis man ikke ønsker at vælge en lokation, er det 

mulig at vælge en lokation som ikke findes (f.eks. 0).  

Herefter er PDA’en klar til at registrere et varenummer – nummeret kan 

enten scannes ind eller indtastes eller søges via knappen Opslag. 

Når varenummer er registeret, skal antal til indkøb indtastes. I eksemplet 

nedenfor har vi registreret, at vi ønsker at indkøbe 10 stk. af varenummer 

3, som er en bolt. 

Herefter er PDA’en klar til næste varenummer: 
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Udover selve registreringen kan følgende knapper anvendes: 

 Ret antal 

 Slet linie 

 Skift indkøbskladde 

 Luk 

 Pil op/ned 

Skift indkøbskladde anvendes, hvis du ønsker at arbejde i mere end én 

kladde ad gangen. 

Luk anvendes når du er færdig med at registrere. 

Pil-tasterne anvendes til at skifte mellem de registrerede linier. 

 

De registrerede varenumre vil løbende kunne ses i Navision under Køb – 

Planlægning – Indkøbskladder  

Når registrering af varer på PDA’en er afsluttet skal du gå ind på den/de 

dannede indkøbskladde(r) og vælge knappen Funktion – Udfør 

aktionsmeddelelse for at oprette indkøbsordrerne. 


