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Brukermanual for 
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Det er 3 forskjellige måter å telle lageret på; 

• Ved å skrive ut tellelister på papir 

• Ved å skanne varer 

• Med håndterminal 
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Telling ved å skrive ut tellelister 
(Man legger en del varer over til telling for så å skrive ut ark som man teller etter) 

 

Gå inn i Admin – Varer – Vareliste 
 

Gjør et utvalg av varer ved å merke radene man ønsker å telle. 

(For å merke rader klikker man på radnr. Man kan velge fra/til ved å holde SHIIFT inne, eller man kan 
merke individuelle ved å holde CTRL inne. Man velger alle ved å klikke på ruten oppe til venstre) 

 

Klikk på Til telling for å sende varene til telling (ikke huk av Saldo som antall) 

 

TIPS! Man kan sortere på varegrupper, eller gjøre utvalg osv før man markerer og sender til 
telling. 
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Gå inn i Admin – Lagerstyring – Telling 

 

Hent opp tellingen du lagde ved å klikke på forstørrelsesglasset bak Tellenr. 

 

Klikk på Skriv ut for å skrive ut en telleliste 

(Dersom du ønsker en telleliste med dagens saldo på velger du Telleliste med saldoer i nedtrekksmenyen 

bak Skriv ut  
 

Når du er ferdig med å telle varene henter du opp tellingen og angir antallene fra arket 

i Antall kolonnen. 

(Linjene skal stå i samme rekkefølge på skjermen som på arket (så sant du ikke sorterte 
dem etter utskrift og så lagret) 

Klikk på Oppdater lager for å oppdatere lageret med ny saldo på varene. 

 

Husk å les veiledning for ”Etterarbeid etter telling” 
 

 

 

 

Telling ved å skanne varer 
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(Man teller varer og setter på Post It lapper med antall for så å ta med en vare bort i kassa og 

skanne) 

 
Gå inn i Admin – Lagerstyring – Telling 

 
Velg hvem du er ved å klikke på forstørrelsesglasset bak Medarbeider 

 
Still deg i ruten Scannelinje og skann inn varen du har, angi antall i ruten Antall 
Trykk ENTER på tasteturet for å legge den til 

(Dersom du huker av automatisk 1 i antall vil varen legges seg til med 1 i antall en gang du har skannet) 

 

Repeter dette til du har talt opp butikken 
 

Klikk på Oppdater lager for å oppdatere lageret 

 
 

Dersom du skal gi deg for kvelden klikker du på OK, slik at tellingen lagres, og så henter 

du opp tellingen igjen i morgen ved å klikke på forstørrelsesglasset bak tellenr. 

Husk å les veiledning for ”Etterarbeid etter telling” 
 

Telling med håndterminal 

 
 



  

 

Driftsikker Kommunikasjon as – Træleborgodden 2, 3112 Tønsberg – tlf. 31 00 46 00 

www.driftsikker.no 

 
 
 

 
Brukerveiledning 

Velkommen som bruker av PCK Håndterminal. I denne manualen skal vi gå igjennom installasjon og 
bruk av håndterminal programvaren fra PCK AS. For å benytte håndterminal sammen med PCKasse 
må man ha en håndterminallisens. Den får man ved å kontakte sin forhandler 

 
Bruk av håndterminalen 

Dataflyt mellom håndterminal og PCKasse. 
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1. «Hent data» henter ned vareinfo til terminalen. Gjøres når du har WiFi tilgang eller USB er koblet til. 

Etter dette benytter du terminalen offline. Første gangen du henter alle varene inn i terminalen 
kan det ta opp til tre timer. Neste gang tar det bare noen minutter. 

 
Alle varene du har lagret i PCKasse ligger nå også på terminalen og du kan begynne å scanne 
varer for ordre eller telling etc… 

 
2. Lage en ny Ordre. 

� Klikk ordre-knappen på terminalen.
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Trykk *Ny* Salgsordre eller velg en du allerede har og vil fortsette på. 

 
� Legg inn noe tekst i merket-feltet for å identifisere ordren senere. 

 
� Nå kan du scanne strekkoder. Scann en vare. 

 
� Tast inn antallet du vil ha av denne varen og trykk enter eller scann neste vare. 

(Det er her grenseverdien for antall i installasjonen kommer inn. 

Taster du inn et antall større en grenseverdien tror håndterminalen at du skanner en ny vare. 

Skanner du en vare med EAN-nummer lavere enn grenseverdien tror håndterminalen at du legger inn antallet 

på forrige scannede vare.) 

 
 

� Scann neste vare eller avslutt. 
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3. «Send data» sender alt du har registrert over til mellomlageret i PCKasse og sletter det fra 

terminalen. 
 
 

4. Prosedyren for scanning av Salgsordre, Bestilling, Varemottak og 

Telling er lik. Husk bare å trykke rett knapp når du starter. 
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Administrasjon av ordretyper fra håndterminalen 
 

 

1. I PCKasse på PC’n henter du opp ordrene fra mellomlageret. 

Alle ordretypene havner fra håndterminalen til mellomlageret. (Se flytskjemaet) 
Der venter de på at du skal plukke dem inn videre i PCKasse som Salgsordre, Bestilling, 

Varemottak eller 

Telling. 

 
Du kan administrere mellomlageret direkte i Admin -> Ordre -> Håndterminal. 
Klare ordre er klare for innhenting i de forskjellige delene av PCKasse. 
Ferdige ordre er ordre som er hentet inn fra mellomlageret og inn i PCKasse. 

 

 
2. I aktuelt bilde henter over håndterminalordre med knappen ”Hent fra 

håndterminal” Du vil får opp en liste over ordre som er sendt over og kan 

velge 1 eller flere her. Dersom du velger flere vil du få spørsmål om du faktisk 

ønsker å slå disse sammen. 
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Ordre (Salgsordre) 

Hent det frem i ordrebildet ved å lage en favorittkommando. (%%U) 
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Bestilling 

Hent frem bestillinger i Lagerstyring -> Innkjøp. 

 
Varemottak 

Hent frem varemottak i Lagerstyring -> Varemottak. 

 
 
Telling 

Hent frem tellinger i Lagerstyring -> Telling. 
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Har du scannet feil ordretype? 

Trykt telling når du egentlig skulle ta et 
varemottak? Ikke noe problem� 

Åpne Admin -> Lagerstyring -> Varemottak og trykk «Hent fra håndterminal» som 
vanlig. Så trykker du «Se alle ordretyper». 

 
Nå kan du hente inn alle ordretypene som 
tellinger. Tilsvarende knapp er å finne på alle 
ordretypene. 
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Etterarbeid ved telling 

(De varene man ikke har på lager vil jo heller ikke havne på en telleliste, så 

disse må nulles) 

 
Gå inn i Admin – Lagerstyring – Telling 

 
Velg hvem du er ved å klikke på forstørrelsesglasset bak Medarbeider 

Klikk på ”Hent inn ikke talte varer” for å få opp rutinen for nulling av ikke talte varer. 

Velg datoen da du begynte med tellingene. 

(eller en dag rett før så du er sikkert på å ikke nulle noe du faktisk har talt opp) 

 

Klikk så OK – Systemet går igjennom og legger til alle varene som har saldo som ikke skulle 

vært der. 

 

Se igjennom lista for å dobbelsjekke 

Klikk ”Oppdater lager” 
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Bruk dynamisk lager for å få ut en lageroversikt etter du er ferdig med all tellingen. 
 
Velg en dato du ønsker lageret pr. For eksempel 01. jan 

2013 Velg relevante felter i listeboksene 

Klikk på Oppfrisk 

 
 


