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Modtag købsordre med PDA 

For at modtage købsordrer på PDA skal funktionen Læg-på-lager 

anvendes (tilkøbsmodul). 

Læg-på-lager danner en modtagelseskladde til at modtage en købsordre 

i, og i den forbindelse skal det afklares om kladden oprettes når 

købsordren oprettes eller når købsordren skal modtages. 

Det er også muligt at oprette en læg-på-lager kladde fra PDA’en, hvis 

købsordren er frigivet og modtag antal ikke er nulstillet. 

 

Opsætning 

Følgende skal sættes op før læg-på-lager kan anvendes 

Lagersted – Opsætning – Lokationer 

På fanebladet Lager skal der markeres ja til Kræv læg-på-lager for at 

modtage købsordre med PDA (og kun i læg-på-lager). 

 

Opret Læg-på-lager fra købsordren 

 

Købsordren oprettes på vanlig vis, og Læg-på-lager oprettes, når 

købsordren er færdigindtastet ved at klikke på knappen Funktion – Opret 

Læg på lager/Pluk (genvej: Alt+N+Æ). 

Systemet spørger herefter: 
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og til det svarer man Ja, hvorefter Læg-på-lager åbnes med købsordrenr. 

udfyldt: 

 

Fanebladet Indstillinger: 

 

Systemet kvitterer med: 

 

Herefter er det muligt at lægge på lager med PDA. 

Læg-på-lager  

Vælg menu Lager på PDA'en: 
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Vælg menu Læg-på-lager 

 

 

Vælg enten ved at indtaste lageraktivitetsnummer direkte eller ved at 

vælge lageraktivitet fra knappen opslag. Nedenfor er funktionen Opslag 

anvendt:  

 

Vælg den købsordre der skal modtages og tryk ok 
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Opret læg-på-lager fra pda 

Forudsætter at købsordren er frigivet og at ’modtag antal’ ikke er nulstillet 

på ordren. 

 

Vælg knappen Opret Læg-på….., svar ja til at oprettet ny Læg-på-lager 

 



Modtag købsordre med PDA                  
 

 

 5 

 

Angiv lokationskode (kan vælges via knappen opslag) 

 

Angiv Købsordrenr. i Kildenr. (købsordren kan vælges via knappen 

opslag). 

Når Læg på lager-aktivitet er oprettet kan der modtages købsordre med 

PDA. 
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Læg på lager 

 

Pilen peger på det varenummer, der indtastes antal til. Hvis der scannes 

et varenummer ind forslår PDA’en automatisk at håndteringsantal 

(modtag antal) = bestilt antal. Antal kan rettes ved at indtaste det 

modtagne antal.  

Knappen Auto udfyld 

Knappen Auto udfyld udfylder håndteringsantal (modtag antal) = bestilt 

antal, der kan redigeres i håndteringsantal. 

Knappen Slet antal 

Knappen slet antal (tryk på knappen Mere…) nulstiller håndteringsantal 

(modtag antal) på alle linjer i lageraktiviteten. 

Udskriv 

Knappen Udskriv (tryk på knappen Mere…) udskriver en Læg på lager 

oversigt 

Listen kan bruges til at lægge på lager efter. 
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Knappen bogfør eller knappen Bogfør / Udskriv.. 

Man kan herefter enten Modtage eller Modtage og fakturere ved at klikke 

på Bogføring og vælge Bogfør (F11) eller Bogfør og udskriv (Shift+F11).  

Det anbefales, at man kun modtager varerne på PDA og foretager den 

endelige bogføring i selve købsordren. 


