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Vareregistrering service med PDA 

For at registrere udlevering af varer til serviceordrer med PDA skal du 

vælge punktet Varereg. (service). 

Formålet med menupunktet er at brugeren på en enkel måde kan 

registrere udlevering af varer til flere serviceordrer i samme skærmbillede. 

 

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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Først skal du indtaste eller scanne det serviceordrenummer, der skal 

udleveres varer til (bilagsnr. = serviceordrenr.), eller du kan vælge en 

serviceordre ved hjælp af knappen Opslag. Knappen opslag har samme 

funktion som F6 i Navision: 

 

OK-knappen overfører den ønskede serviceordre til foregående 

skærmbillede. 

I eksemplet har vi valgt serviceordre SO000881: 
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Findes der én og kun én maskinlinje tages denne default.  

Findes der mere end én maskinlinje vises en liste, som brugeren skal 

vælge ud fra. 

Herefter er PDA’en klar til at registrere et varenummer – nummeret kan 

enten scannes ind eller indtastes eller søges via knappen Opslag, f.eks. 

hvis stregkoden til varenummeret ikke findes. 

 

I eksemplet er der indscannet 2 varenumre til udlevering  

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 salgsordre/salgsfaktura/Lager - Optælling) 
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Der mulighed for at: 

 rette pris 

 rette rabat 

 rette antal 

 

 

Rettelse sker for den linie, som er markeret. 

Endvidere er der mulighed for at bogføre lagertræk – lagertræk 

foretages for samtlige registrerede linier, på samme måde som på en 

serviceordre i Navision. 

Ved hjælp af knappen Mere får du yderligere valgmuligheder: 

 

 Katalogvarer – mulighed for at søge i katalogvarer 

 Skift serviceordre – mulighed for at arbejde på en anden serviceordre 

 Slet linie 

 Service kit – mulighed for at indsætte service kit 

 Luk 

 

Erstatning, Beholdningsadvarsel og andre dialoger understøttes som 

standard DSM (Dog ikke obligatoriske felter) 

 


