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14.9.11 1 

Labeludskrivning og pristjek med PDA 

For at foretage pristjek eller udskrive labels vælges punktet Label/Pristjek 

og derefter knappen Næste. 

 

På denne måde er det muligt at gå rundt i butikken og kontrollere priser 

og evt. udskrive nye labels/hyldeforkanter.  

 

Der er også mulighed for at tilknytte stregkoder til varenumre 

(varereferencer), samt rettelse af placering på varekort eller lagervare pr. 

lokationskort. 

 

 

Ved tryk på knappen Næste fremkommer følgende skærmbillede på 

PDA’en: 
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Nederst i billedet kan der vises et tastatur, som også kan anvendes til 

indtastning. Tastaturet fremkommer hvis du trykker på knappen Tastatur: 

 

Først skal du indtaste den lokation, der skal anvendes, eller du kan vælge 

en lokation ved hjælp af knappen Opslag. Ønsker du ikke at benytte 

nogen lokation kan der bare vælges/tastes en lokation, som ikke findes 

(f.eks. 0). Knappen opslag har samme funktion som F6 i Navision.: 

 

OK-knappen overfører den ønskede lokation til foregående skærmbillede. 

I eksemplet har vi valgt lokationen Randers: 
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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 vises salgspris og beholdning for varen – 

du kan således kontrollere om prisen er korrekt. 

Herefter skal du vælge hvilken handling, du ønsker at udføre: 

 Tilknyt stregkode 

 Ret placering 

 Udskriv label 

 Udskriv hyldeforkantlabel 

 Luk 

 Pil op/ned 

Tilknyt stregkode 

 

Hvis du anvender knappen Tilknyt stregkode får du mulighed for at angive 

en stregkode til varenummeret. 

Når stregkoden er angivet og der tastes Enter fremkommer følgende 

dialogboks: 
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Den indmeldte stregkode vil fremgå under Lagersted – Planlægning & 

udførelse – Varer, knappen Vare – Varereferencer. 

Herefter er PDA’en klar til næste varenummer eller næste funktion kan 

foretages. 

Ret placering 

 

Hvis du anvender knappen Ret placering får du mulighed for at angive en 

vareplacering. 

Når vareplacering er angivet og der tastes Enter vil placeringsnummer 

fremgå af varekortet på fanen Generelt. 

Hvis varen er oprettet som Lagervare pr. lokation bliver placeringsnummer 

opdateret på Lagervare pr. lokationskortet og ikke varekortet.  

Herefter er PDA’en klar til næste varenummer eller næste funktion kan 

foretages. 

Udskriv label 

 

Hvis du anvender knappen Udskriv label fremkommer følgende billede: 

 

Skærmbilledet er automatisk udfyldt med de oplysninger, der er indmeldt 

under Service – Opsætning – DSM opsætning, Fanen Label. 
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Når labeludskrift er afsluttet fremkommer der kvittering vedr. antal 

udskrevne labels: 

 

Udskriv hyldeforkantlabel 

 

Hvis du anvender knappen Udskriv label fremkommer følgende billede: 

 

Skærmbilledet er automatisk udfyldt med de oplysninger, der er indmeldt 

under Service – Opsætning – DSM opsætning – Fanen Label. 

Når labeludskrift er afsluttet fremkommer der kvittering vedr. antal 

udskrevne labels: 
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Luk 

 

Luk anvendes når du ønsker at afslutte programmet. 

Pil op/ned 

 

Pil op/ned anvendes til at bladre i varenumre. 

 

 

 


