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Scanning med Delfi scanner 

 

Ved hjælp af Delfi scanner (CAP72, CAP73, COM) er det muligt at scanne 

reservedele til: 

 Serviceordrer 

 Salgsordrer 

 Lageroptælling 

 Tidsregistrering (kun Delphi COM) 

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. 

 

Opsætning i DSM 

Delfi Connect 

Under Lagersted – Opsætning – Håndscanneropsætning (fanen Delphi 

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

docking-stationen er tilsluttet. 

BEMÆRK: Der må ikke samtidig være angivet en filplacering i feltet på fanen Delphi COM. 

Du skal udfylde feltet ’Bogfør linjer’, med værdien ’Service’, såfremt du 

ønsker mulighed for at kunne opdatere vareantal på serviceordrer via 

scannerkladden. 
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Delfi COM 

Under Lagersted – Opsætning – Håndscanneropsætning (fanen Delphi 

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

docking-stationen er tilsluttet. 

BEMÆRK: Der må ikke samtidig være angivet en filplacering i feltet på fanen Delphi Connect. 

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. 

 

Funktion 

Under knappen Funktion 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>. 
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(Ved typen: ordre scannes medarbejdernr. altid lige efter ordrenummeret 

selv om teksten på scanneren hedder varenummer, og antal benyttes 

ikke, så tast <enter> igen) 

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

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

Når man er færdig med at scanne reservedele, sættes scanneren i 

docking stationen. (Scanneren viser i displayet at den kommunikerer med 

PC’ en). 

Dernæst vælges Lagersted – Periodiske aktiviteter – 

Håndscannekladdelinjer. 

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

taste F6 i feltet kladdenavn). 

 

 

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

benyt genvejstasten F9). 
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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 (F11) 

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. 

Dernæst scannes de optalte reservedele med det ønskede antal. 
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(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. 


