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Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde 

Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, 

man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager 

selve optællingen på PDA’en, sørge for at optællingen indeholder så få 

numre, at man hurtigt kan få overført data og bogført sin lageropgørelses-

kladde inden der er andre, som køber eller sælger af numrene. 

Denne vejledning tager basis i, at man beregner en 

optællingsportion i lageropgørelseskladden. 

Herefter tager man sin PDA, åbner en optællingskladde, og går i 

gang med at tælle op.  

Opsætning: 
Optællingskort (optællingskladde) 

 

Før man allerførste gang skal igangsætte optælling med scanner, skal der 

være oprettet et optællingskort. Hvis man har flere PDA’ere anbefales det, 

at oprette ét kort pr. PDA. Optællingskort oprettes i Navision på følgende 

måde: 

Menuen Lagersted – Lager – Lageropgørelseskladder, knappen Funktion 

– Optællingskladder, knappen Optællingskladde – Optællingskort.  

Tryk F3 for at oprette nyt optællingskort 

 

Det er her på kortet, de scannede varer fra PDA’en ”lander”. 

Nu er opsætningen på plads og optælling på PDA’en kan påbegyndes. 
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Beregn beholdning 

 

Fra Lageropgørelseskladden i Navision er der mulighed for at beregne 

hvad der ifølge systemet er på lager. 

Menuen Lagersted – Lager – Lageropgørelseskladder: 

 

Knappen Funktion – Beregn beholdning. 

 

Her vælges hvilke varer, der ønskes beregnet beholdning på. 
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På fanebladet Indstillinger: 

 

Bogføringsdato og Bilagsnr. skal angives.  

Feltet Varer ikke på lager kan markeres, hvis man ønsker at varer med 

en beholdning på 0 skal medtages i kladden. 

Ved tryk på OK gennemløbes varerne og lagerbeholdning beregnes. 

 

I lageropgørelseskladden er felterne Antal (beregnet) og Antal (optalt) 

ens.  

Sidstnævnte felt skal udfyldes af brugeren med det optalte antal og det er 

disse data, der senere opdateres fra optællingskortet, når optællingen 

med PDA er afsluttet. 

For senere at følge op på, om alle varer i lageropgørelseskladden er 

blevet optalt, kan man nulstille feltet Antal (optalt). Dette gøres på 

følgende måde: 

Menuen Lagersted – Lager – Lageropgørelseskladder, knappen Funktion 

– Optællingskladder, knappen Optællingskladde – Nulstil optalt antal. 
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Optælling på PDA 

 

For at logge på Navision fra PDA’en skal man dobbeltklikke på ikonet 

Navision. Herefter scanner man sin passwordstregkode, og der logges på. 

 

Vælg Lageroptælling og tryk Næste. 

 

Det første, der skal vælges, er Optællingsnr. (= Optællingskladdenr.). 

Dette kan vælges på knappen Opslag eller tastes direkte. 

 



Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde                 
 

 

10.12.12 5 

 

Som det fremgår i øverste venstre hjørne, forventer systemet nu et 

varenummer eller en stregkode. 

Stregkode kan scannes, varenummer kan tastes eller varenummer kan 

vælges med knappen Opslag. 

Herefter forventer system et antal. 

 

Antal kan angives på PDA’ens tastatur efterfulgt af Enter (Ent). Optælling 

af den pågældende vare er færdiggjort og systemet er nu klar til at scanne 

et nyt varenummer. Idet PDA’en er online med Navision, kan man 

allerede på dette tidspunkt se optællingslinjen i optællingskladden.  

Hvis man ønsker at antal automatisk skal sættes til 1 kan man under 

opsætning sætte flueben i feltet - ”Std. Antal 1” (bemærk at dette også 

gælder for Salgsordre, Salgsfaktura og ”Varereg. Service”). 



Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde                 
 

 

10.12.12 6 

Man kan rette antal i en linje ved at vælge linjen med pilene i nederste 

højre hjørne, og derefter trykke Ret antal. 

Med knappen Ret placering kan man rette i feltet Placeringsnr. på 

varekortet. 

Ved tryk på knappen Mere fremkommer der andre knapper. 

 

På knappen Tilknyt Stregkode kan man tilføje en stregkode til den 

pågældende vare. Der kan være et ubegrænset antal stregkoder pr. vare, 

dog kan samme stregkode ikke være tilknyttet mere end en vare. 

 

Knappen Mere info åbner et nyt vindue med oplysninger om 

leverandørvarenummer, salgstal, realisations- og ukuransprocent: 
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Optælling foretaget 

 

Når en optælling er færdig skal dataene fra optællingskortet overføres til 

lageropgørelseskladden. Bemærk, at det er den lageropgørelseskladde 

man står på, som får dataene overført. 

  

Dette gøres ved på optællingskortet at vælge knappen Optælling – 

’Opdater lageropg.kladde’.  
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Herved blankes optællingskortet og lageropgørelseskladden har fået 

overført Antal (optalt): 

 

 
Man har nu mulighed for at kontrollere, om alle numre er optalt. Det man 
skal fokusere på, er de numre, som i feltet Optalt (antal) har værdien 0. 
Der kan naturligvis være numre, som faktisk er optalt til 0 stk. 
 
Hvis man i optællingen har ændret placering på en eller flere numre, kan 
rettelsen fra PDA’en opdateres ligesom det er muligt i 
lageropgørelseskladden at indtaste placeringsnummer og/eller alternativ 
placeringsnr. og få det opdateret på varekortet eller på kortet for 
Lagervare pr. lokation. 
 
Hvis optællingen er foretaget på en lokation og der er oprettet lagervare 
pr. lokation for den pågældende vare bliver lagervarekortet opdateret, 
ellers bliver varekortet opdateret. 
 
For at opdatere skal man stå på den linje, der ønskes opdateret, herefter 
klikke på knappen Linje, vælge Opdater placeringsnr. på vare. 
(Det er muligt at markere flere linjer ved at holde Ctrl-knappen nede og 
samtidigt klikke på de ønskede linjer, som så bliver markeret med blå).  
I stedet for at klikke på knappen Linje og vælge Opdater placeringsnr. på 
vare, kan man anvende genvejen Shift+Ctrl+O. 
 
 

 

 

 


