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20.3.12 1 

Salgsordre eller salgsfaktura med PDA 

For at scanne til en salgsordre vælges punktet Salgsordre og derefter 

knappen Næste. 

Hvis du i stedet ønsker at scanne til en salgsfaktura skal du i stedet vælge 

punktet Salgsfaktura og derefter knappen Næste. Salgsfaktura kan 

benyttes til interne kunder. 

På denne måde er det muligt at gå rundt i butikken og indscanne til et 

salg. 

I det følgende beskrives kun indscanning til en salgsordre, idet 

funktionerne er identiske for både salgsordre og salgsfaktura. 

 

Ved tryk på knappen Næste fremkommer følgende skærmbillede på 

PDA’en: 

 

Nederst i billedet kan der vises et tastatur, som også kan anvendes til 

indtastning. Tastaturet fremkommer hvis du trykker på knappen Tastatur: 
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20.3.12 2 

 

Hvis du vil arbejde videre på en allerede oprettet salgsordre skal du 

indtaste det salgsordrenummer, der skal anvendes, eller du kan vælge et 

salgsordrenummer ved hjælp af knappen Opslag. 

Hvis du vil oprette en ny ordre skal du anvende knappen Opret 

salgsordre. 

Der vil fremkomme en dialogboks, hvor du skal bekræfte, at du ønsker at 

udtage et nyt ordrenummer: 

 

Herefter er PDA’en klar til at du indmelder kundenr.: 
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20.3.12 3 

 

Du kan enten indtaste nummeret, eller du kan søge ved hjælp af knappen 

Opslag: 

 

OK-knappen overfører den ønskede debitor til foregående skærmbillede. 
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20.3.12 4 

 

I eksemplet har vi valgt kunde 2883, Hans Peter Jensen. PDA’en er nu 

klar til registrering af varer – varenummer kan enten scannes ind eller 

indtastes eller søges via knappen Opslag. 

I eksemplet nedenfor er varenummer 2 indscannet: 

 

Salgspris hentes fra varekortet. 

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

opsætning sætte flueben i feltet: Std. Antal 1 (Dette felt gælder dog også 

for Varereg. Service / Lager - Optælling) 

 

Herefter er PDA’en klar til næste varenummer: 
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20.3.12 5 

Udover selve registreringen af varer kan du foretage følgende: 

Ret salgslinie giver mulighed for at ændre pris og antal på en 

eksisterende linie, eller for at slette linien helt: 

 

 

Ret salgshoved giver mulighed for at ændre sælgerkode, eksternt 

bilagsnr., reference, faktureringsdebitor og ansvarscenter: 

 

Der kan kun udleveres til intern faktureringsdebitor via salgsfaktura, ikke 

via salgsordre. 

Skift salgsordre giver mulighed for at arbejde på en anden salgsordre. 
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20.3.12 6 

Knappen Mere giver flere valgmuligheder: 

 

Ved hjælp af knappen Type kan du skifte mellem salgsordrens forskellige 

linietyper (linietype blank er en tekstlinie): 

 

Trykker du på knappen Mere igen fremkommer der yderligere 

valgmuligheder: 
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20.3.12 7 

 

Du kan her ændre ordrestatus (åben/frigivet), eller du kan bogføre 

ordren på samme måde som i DSM-løsningen. 

Knappen Luk forlader ordreprogrammet og returnerer til menuen. 


