Pocket Lager
Velkommen til Pocket Lager
Pocket Lager importerer varedata fra Butikkdata Admin og overfører dette til en
håndterminal. Etter lagertelling, henter Pocket Lager tellingen fra håndterminalen og
overfører dette til Butikkdata Admin.
Denne brukerveiledningen forklarer steg for steg om hvordan du importerer varene til
håndterminalen, hvordan du teller med håndterminal og til slutt hvordan du henter dataene ut
igjen.
Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen.

VIKTIG - Før du starter!
(Kontakt oss om du er usikker på denne delen, så installerer vi dette for deg)
Pocket Lager benytter Microsoft Active Sync (Windows XP) eller Microsoft
Mobile Device Center (Windows Vista eller Windows 7) for å kommunisere.
Installer dette på maskinen før du aktiverer Pocket Lager.
Installasjonsfilene finnes gratis på Microsofts sider www.microsoft.com (Søk etter
”Active Sync” eller ”Mobile Device Center” under Download Center.

Slå på håndterminalen
For å slå på og av håndterminalen, trykker du på Av/På-knappen nederst til venstre på
håndterminalen.
Av/På-knapp

Det kan hende batteriet på håndterminalen må lades opp før du kan begynne å bruke
håndterminalen. Nederst på displayet vil du se hvor mye batteri som gjenstår.

Aktivere Pocket Lager i Admin
1. Velg Oppsett under Verktøy-fanen.
2. Velg ”Moduler”-knappen nederst til høyre i Oppsett-dialogboksen.
3. Under Pocket Lager, taster du inne serienummer og passord og trykker Aktiverknappen til høyre for feltene.
Etter aktivering vil du få opp en ekstra knapp i skjermbildene ”Tilbud”, ”Ordre”,
”Varebestiling”, ”Lagerjustering” og ”Varemottak”.

Klikker du på denne knappen, vil du kunne hente ut telledata fra håndterminalen.

Basestasjonen

Hvis håndterminalen ikke står i eller ikke står ordentlig i
basestasjonen, vil Pocket Lager indikere at programmet ikke
har kontakt med håndterminalen.
Sett håndterminalen ordentlig ned i basestasjonen.

Overføre varedata til håndterminalen
Før du kan telle med håndterminalen, må du overføre varedata til håndterminalen. Dette gjør du
enkelt slik:

Velg knappen Pocket Lager under Verktøy -fanen på
hovedskjermen.

Trykk på Start-knappen.

Etter overføring, vil skjermen vise meldingen
”Overføringen er vellykket!”

Lexretail

(Du kan nå løfte av/fjerne håndterminalen fra basestasjonen)
Velg menyvalget ”5. Send – Motta” (Trykke [5]-tasten)
5 JKL

1. Ordre
2. Bestilling
3. Telling
4. Priskontroll
5. Send - Motta
6. Oppsett

Avslutt [Esc]

Velg [ENTER]

Lexretail
100%

Velg menyvalget ”2. Motta data” (Trykke [2]-tasten)
2 ABC
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1. Send data
2. Motta data

Avslutt [Esc]
100%

Velg [ENTER]
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Håndterminalen vil nå importere varene som ble overført fra
Pocket Lager.
Trykk Enter-knappen på håndterminalen for å gå tilbake til
hovedmenyen.

Logg
Starter synkroniseringen...
Importerer varer...

Dataene ligger nå på håndterminalen, og du kan starte
tellingen.
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Avslutt [Esc]

Velg [ENTER]

100%
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Varetelling
Lexretail

Velg menyvalg ”3. Telling” – eller trykk 3-tasten på tastaturet
på håndterminalen.
3 DEF

1. Ordre
2. Bestilling
3. Telling
4. Priskontroll
5. Send - Motta
6. Oppsett

Avslutt [Esc]

Velg [ENTER]

Lexretail

Trykk Enter-tasten for å gå videre

100%
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Tellenr
<Ny telling>

Lexretail

Trykk Enter-tasten for å gå videre
Tellenr:
Antall rad.:

Avslutt [Esc]
100%

Avslutt [Esc]
100%

0

Velg [ENTER]
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Velg [ENTER]
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Nå kan du gjøre en av følgende:


Skanne inn en strekkode
(Trykk på Scan-knappen for å skanne)

Lexretail
Varenr:

SCAN

Eller


Taste inn varenummeret til varen og trykke Entertasten

Nå kan du skanne inn og taste antall helt til du har talt alle
varene.

Antall:
Avslutt [Esc]

Tab [ENTER]

Søkekriterie [<-]

Tellelinjer [->]

100%
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For å gå tilbake til menyen, trykker du [Esc]-tasten 2 ganger.
ESC + ESC

Hente tellingen fra håndterminalen
Velg menyvalget ”5. Send – Motta” (Trykk på [5]-tasten)
5 JKL

Lexretail

1. Ordre
2. Bestilling
3. Telling
4. Priskontroll
5. Send - Motta
6. Oppsett
Velg menyvalget ”1. Send data” (Trykk på [1]-tasten)

Avslutt [Esc]

Velg [ENTER]

Lexretail
100%
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1. Send data
2. Motta data

Når overføringen er ferdig, trykker du [Enter]-tasten for å gå
tilbake til menyen.
Nå er dataene klar til å bli overført til Pocket Lager.

Avslutt [Esc]
100%

Velg [ENTER]
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Logg
Starter synkroniseringen...
Eksporterer ordrer...
Eksporterer bestillinger...
Eksporterer tellinger...
Synkronisering ferdig...
|
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Avslutt [Esc]

Fra Hovedskjermen i Admin trykker du på Justering-knappen
under Utskrift, sending og varer-fanen.

Trykk på ”Hent fra terminal”-knappen

Sett håndterminalen ned i basestasjonen og når Pocket Lager
har detektert håndterminalen, trykker du på [Start]-knappen.

Varetellingen vil legge seg inn i justering-skjermen.

Viktig!
Ikke lukk justeringskjermen ved å trykke Avbryt.

100%

Velg [ENTER]
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Ordre-/bestillingsplukk, bestilling
Du kan benytte håndterminalen til å plukke/telle andre ting. Slik velger du på håndterminalen når du
skal telle:
Aktivitet
Ordreplukk
Tilbudsplukk
Bestilling
Varemottak
Lagertelling

Valg på håndterminalen
1. Ordre
1. Ordre
2. Bestilling
3. Telling
4. Telling

Ofte spurte spørsmål
Når jeg skal taste inn tall, kommer det bokstaver i stedet. Hva er galt?
Hvis du ser på knappene, er det seksjoner på knappene som er bokstaver. Det er [FUNC]-knappen på
terminalen som bestemmer om det er bokstaver eller tall som er aktive på knappene.

Hvis jeg teller en vare, og så teller en annen, og så teller flere av den første varen igjen. Vil
håndterminalen takle dette?
Ja, programvaren legger dette sammen ved overføring.

