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Varesøg - Naviger på vare 

I menupunktet Lagersted – Planlægning & udførelse – Varesøg kan der 

søges efter varenumre.  

Søgning foretages i varekartoteket og i katalogvarer eller man kan søge 

på reservedelsdatabasen. 

Søg i varer og katalogvarer 

 

 

Varesøg er opbygget med 3 skærmbilleder i et.  

 Et søgebillede. 

 Et billede der viser oplysninger om de forskellige lokationer  

 Et skærmbillede der viser ”stamoplysninger” for varen eller - hvis der 
peges på en lokation, hvor der er oprettet lagervarekort - viser 
”stamoplysningerne” fra lagervarekortet. 

Søgebillede 

 

For at søge i varer og katalogvarer kan man indtaste hele varenummeret i 

feltet Søg, og der søges herefter først i varekartoteket. Er varen ikke 

oprettet, søges der efter varen i katalogvarer.  
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Hvis man ønsker det, kan man taste direkte eller lave opslag i feltet 

Varenr.  

Man har også mulighed for at indscanne stregkoden i feltet 

Varereference. 

Lokationsoplysninger 

 

I billedet med lokationsoplysninger vises:  

 Kode (lokation) 

 Navn (lokationens navn),  

 Placering, Der vises kun oplysning om placering, hvis denne er 
udfyldt på hhv. varekort for hovedlager og/eller på varekort pr. 
lokation. 

 Antal 

 Alternativ placering – skal vælges til under ”Vis kolonne”.  
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Stamoplysninger 

I billedets højre side vises oplysninger fra enten Varekortet eller 

”Lagervare (pr. lokation)” afhængig af, om der er oprettet lagervarekort til 

den lokation, der peges på i lokationsoplysninger.  

Oplysninger om antal på lager, antal i ordre og antal solgte vises pr. valgt 

lokation, men der vises også en ”I alt” kolonne til højre i vinduet, så man 

kan se den samlede lagerbeholdning, antal i ordre og antal solgte. 

 

 Gul blyant - ikon/ikoner for bemærkninger 

 Varekort – klik på teksten Varekort og varekortet åbnes 

 Vare (pr. lok.) – klik på teksten og varekort pr. lokation åbnes for den 
lokation, man står på (i eksemplet ovenfor står vi på lokation 11)  

 Leverandør – klik på teksten og kreditorkortet åbnes 

 Leverandørvarenr. – klik på teksten og varekortet vises i dette felt 

 Kode (= kostpris i kodet form: kostpris x 1000 med foranstillede nuller) 
– klik på teksten og varekortet åbnes i feltet Kostpris 

 Salgspris – klik på teksten og varekortet åbnes i feltet Salgspris 

 R/U (Realisationsprocent (R) / Ukuransprocent (U) – klik på teksten og 
varekortet åbnes i feltet realisationsprocent 

 Lager – klik på teksten og lagerposter på varen vises 

 På købsordre – klik på teksten og købsordrelinjer vises 

 På salgsordre – klik på teksten og salgsordrelinjer vises 

 På serviceordre – klik på teksten og serviceordrelinjer vises 

 Der findes erstatningsvare – klik på teksten og erstatningsnr. Vises 
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Felterne Lager, På købsordre, På salgsordre, På serviceordre, 

Genbestillingspunkt, Maks. lager og Solgt år 1 – 3 vises for alle lokationer, 

hvis der peges på en lokation uden lokationskort. Hvis der er oprettet 

lagervarekort vises oplysninger for den lokation, der er udpeget. 

Hvis man står på en vare hvor der ikke er oprettet lagervarekort vises 

oplysningerne på varekortet. Er der oprettet lagervarekort til varen vises 

oplysninger herfra. 

Lokationskode H har ikke oprettet et ”Lagervare (pr. lokations)” kort: 

 

Lokationskode 11 har oprettet et ”Lagervare (pr. lokations)” kort: 
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På knappen Vare kan følgende oplysninger findes: 

 Statistik - herunder findes statistik, som datoopdelt viser oplysninger 
om salg, forbrug, avance i kr./pct. og terminsstatistik, som viser 
købsantal/kr. og salgsantal/kr. pr. år/kvartal/måned/uge/dag. 

 Varereferencer er stregkoder m.v. til varenummeret 

 Erstattede varer viser hvilke andre varer, der bliver erstattet af det 
aktuelle varenr. 

 Udskriv hvorfra man kan udskrive hhv. label og hyldeforkant 

 

På knappen Salg findes/opsættes følgende oplysninger: 

 Salgspriser, hvor man kan opsætte alternative salgspriser, evt. for en 
periode 

 Linjerabat, hvor man kan opsætte alternativ salgsrabat, evt. for en 
periode 

 Ordrer, hvor man kan se evt. salgsordrelinjer på varen 

 Returvareordrer, som er et tilkøbsmodul 

 

På knappen Køb findes/opsættes følgende oplysninger: 

 Leverandører, alternative leverandører og deres numre/priser 

 Købspriser, hvor man kan opsætte alternative priser, evt. for en 
periode 

 Linjerabat, hvor man kan opsætte alternativ købsrabat, evt. for en 
periode 

 Ordrer, hvor man kan se evt. købsordrelinjer på varen 

 Returvareordrer, som er et tilkøbsmodul 

 

På knappen Funktion kan man:  

 oprette lagervare (pr. lokation) 

 beregne optællingsperiode 

 erstatte varenummer 

 

På knappen Opret vare kan man: 

 oprette ny vare 

 oprette ny vare via katalogvare 
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Når man har valgt at oprette en vare via katalogvare åbnes oversigten 

over alle katalogvarer. Her findes det ønskede nummer og man klikker 

OK. 

Herefter åbnes et vindue hvor man kan udfylde Placeringsnummer, Maks. 

lagerbeholdning og Genbestillingspunkt og skal udfylde Lokationskode, 

hvis man opererer med flere lokationer. 

De øvrige oplysninger udfylder systemet med data fra katalogvarerne, 

men man kan overskrive disse data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via knappen Opret vare kan man også oprette skaffevare, hvor man selv 

indtaster de ønskede oplysninger 

 

På knappen Reservedelsopslag kan man søge på 

reservedelsdatabasen. 
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Søg i katalogvare 

 

Hvis man har indtastet et varenummer i feltet Søg og man ikke har dette 

varenr. oprettet, søger systemet derefter i katalogvarer – hvis varen findes 

som katalogvare vises oplysninger herfra. 

Det er også muligt at taste direkte eller lave opslag i feltet 

Katalogvarenr. 

 

I billedets højre side vises oplysninger fra katalogvarekortet: 

 Gul blyant - ikon for bemærkninger 

 Katalogvare 

 Leverandør 

 ’Lev. varenr.’ 

 Salgspris 

 

Hvis der klikkes på teksten Katalogvare, ’Lev. varenr.’ eller Salgspris vises 

katalogvarekortet. 

Hvis der klikkes på teksten Leverandør vises leverandørkortet for den 

pågældende leverandør. 
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Reservedelsopslag 

 

Hvis man indtaster et varenummer i feltet Søg kan man klikke på knappen 

Reservedelsopslag, hvorefter varen søges på reservedelsdatabasen (se 

eksempel 1 på denne side). 

Hvis man gerne vil søge på en vare, men ikke kender initialerne, kan man 

fx taste *33045 i feltet Søg og klikke på knappen Reservedelsopslag (se 

eksempel 2 på næste side). 

Eksempel 1: 
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Eksempel 2: 

 

I dette billede er det muligt at søge videre, evt. med * søgning.  

Reservedelssøgning i ”Øvrige lande” 

 

Det er nu muligt at søge efter reservedele hos de udenlandske 

leverandører, der er tilkoblet reservedelsdatabasen. 

I vinduet for reservedelsopslag, er der i toppen af vinduet angivet hvor 

mange udenlandske leverandører, den søgte vare kan findes ved. Dette 

vises i feltet ”Øvrige lande”. Man får tillige at vide hvilket land, man pt. 

søger i. 
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Ved at trykke F6 i feltet ”Øvrige lande”, åbnes vindue der viser hvilke 

øvrige lande reservedelen kan anskaffes fra. 

 

 

Ved at trykke OK åbnes reservedelsopslagsvinduet for det valgte land, og 

det vises i feltet ”Du søger i”, hvilket landekode man pt. har valgt at 

foretage reservedelssøgningen i.  
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Ved at trykke på knappen ”Søg i DK” kan man skifte direkte tilbage til 

reservedelssøgningen i Danmark.  

 


