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Support 
E-post: kundesenter@bestvalue.no 

Sentralbord: 47 92 92 09 (support man-fre 08-16) 

Support utenom kontortid: 82 09 20 01 (26kr per min) 
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Brukermanual Datalogic Memor håndterminal fra Barex 

VIKTIG! Sjekke at håndterminalen er tom for produkter FØR du begynner med tellingen.  

Trykk deg inn på «Varetelling» 

Det skal IKKE ligge noen varelinjer i 

dette bildet. Slettes (F1) om det 

gjør det. PÅ ALLE TERMINALER OM 

DERE HAR FLERE 

Huk av disse innstillingene: 

«Søkemetode-Varenr.» og 

«Varesøk» 

 

Sende strekkoder til håndterminal. 

 

Gå inn i HIP212 - velg 

*Produkter - *Mottak/telling  

 

 

 

 

 

 

 

 

Velg *Telling.   
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Klikk deretter på                         

«Send strekkoder til håndholdt 

maskin» 

Hele varefilen klargjør seg nå til 

å sendes terminalen. Avhengig 

av hvor mange produkter som 

ligger inne, så kan dette ta litt 

tid. La den jobbe seg ferdig. 

 

 

 

 

 

Når varefilen har jobbet seg ferdig - 

dobbelklikk på dette ikonet nederst i høyre 

hjørne på menylinjen på skjermen.  

Hvis ikonet ikke ligger der, 

dobbeltklikker du på BXSentral som 

ligger på skrivebordet.  

OBS! Dersom ikonet ikke åpner BxSentral bildet med en gang, betyr det at den står og jobber. La den 

jobbe seg ferdig! Tar fra 1-10 minutter (ca.) 

 

Hvis det er avhuket for «Automatisk Fil Import» 

starter dette automatisk når man åpner 

BxSentral.  

 

 

 

 

 

(Hvis det ikke er avhuket for «Automatisk Fil Import», 

kommer denne meldingen opp - man må da trykke på 

«Import fra fil») 
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Når importen er ferdig vil du se 

i Logg: Import laget av filen – 

filen heter «lookup.txt» 

Det er nå klart til å føres over 

til håndscanneren.  

Koble til håndscanneren mot 

kassen. Når den er koblet til, vil 

den gule boksen endre farge til 

GRØNN og det står USB – 

Tilkoblet. 

 

 

 

Nå kan du trykke på «Motta» 

(F2) på håndterminalen. Trykk 

«YES» på mld som kommer 

opp i vinduet på 

håndterminalen. Trykk så på 

«Kopier til terminal – USB» 

På statuslinjen vil det nå stå 

«Kopierer til terminal, vennligst 

vent…». Når det er ferdig, 

trykker du «ok» på terminalen. 

Nå er terminalen klar til å telle.  

 

 

 

 

(Terminalen kan brukes til prisoppslag, varetelling og mottak, innkjøp og ordre registrering. Ved 

prisoppslag trykker man på knappen «Prisoppslag» eller taster 2 + enter. Da er det bare å skyte 

strekkoden på produktet med den orange knappen som heter scan.  

 

Ved alle andre operasjoner bruker man «Varetelling». Skal du scanne en og en vare, er det bare å 

skyte strekkoder med scan knappen. Skal du taste antall, skyter du strekkoden, taster antall + enter.) 
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Start telling: Trykk på «Varetelling»  

Da kommer dette bildet opp:                                                 

Scann strekkoder (den 

først vil ta litt tid før den 

finner), tast inn antall + 

enter. Er det bare 1 stk, 

trykker du rett på enter 

(om du ikke trykker 

enter for hver varelinje, 

vil neste strekkode 

legge seg inn som antall) 

Har dere gjort en feil, 

kan du trykke på F1 

knappen, og den sletter 

den merkede varen. 

(merket i lilla).  

Du kan telle og sende tellelister til bxsentral i flere omganger HVIS innstillingen «akkumulert 

varetelling» er haket av. Det kan du sjekke her FØR du legger varene tilbake til bxsentral. 

Sende artikler tilbake til kassa:  

Når dere er ferdig å telle, trykk på 

(Fullfør) F2 knappen for å gå tilbake 

til hovedbildet. 

(Terminalen MÅ kobles til kassen 

FØR du trykker send.)  

 

 

Klikk deretter på Send(F1) knappen 

på skjermen. Da sendes tellelisten 

til bxsentral.  
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Sende tellinger tilbake til 

BxSentral: 

(Hvis det ikke er huket av for 

«Automatisk Kopiering» må 

du klikke på knappen Kopier 

FRA Terminal, og varene blir 

sendt over) 

Når filen er ferdig overført, 

ser du i logg en                  

«inv.01.dat fil» Dette er en 

midlertidig fil, du kan legge til 

så mange «inv.dat» filer du vil 

før du er ferdig med tellingen 

 

 

 

I dette tilfellet er det tellet og 

docket i to omganger – en 

inv02.dat fil er synlig i Logg.  

Når du er HELT ferdig med 

tellingen, trykker du på 

«Klargjør tellefil» - Du ser i 

Logg at det nå ligger en 

hh_file.txt – Det er den filen 

som skal tilbake til hip. 

 

 

 

 

  



Side 8 av 12 
 

Laste opp tellefilen til HIP:  

Gå inn i HIP212 –  

Obs! VIKTIG! Trykk på 

«Sikkerhetskopi» og la 

den kjøre seg ferdig. 

Deretter: «Produkter» og  

«Mottak/telling» 

Velg så «Telling» 

 

Trykk på «Hent og legg til 

data fra håndholdt 

maskin» - dette kan ta litt 

tid om dere har mange 

produkter. Når listen er 

ferdig kan du sjekke at 

det ikke ligger noen 

artikler med mistenkelige 

mange «antall».  

Hvis ALT er tellet, kan du 

gå videre til neste steg. 
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Trykk så på 

«Oppdater» 

(Om du lukker 

dettevinduet 

UTEN å 

oppdatere, vil du 

miste dataene) 

Trykk «JA» om du 

er sikker på at alt 

er riktig.  

 

 

 

 

 

Når den er ferdig 

med oppdatering, 

blir alle varelinjene 

GRØNNE.  

Lukk denne siden 

nå.  

 

Man må nå nullstille 

varelageret for 

varer som ikke er 

tellet. 
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Gå inn på «Egenskaper» 

(passord skal butikksjef ha, 

hvis ikke kontakt Best Value 

AS) 

«Sterke funksjoner» - Velg 

dato ved «Nullstill ikke tellet 

etter» 

Dato for «Nullstill ikke tellet etter» skal være dagen FØR man trykket 

«Oppdater» (man kan ha tellet over flere dager, men den dagen man har 

Oppdatert tellingen er Telledagen) 

Meldinger som dukker opp: 

Har du tatt sikkerhetskopi? Om du har gjort 

det, trykker du JA hvis ikke må du ta en 

sikkerhetskopi først. 

 

 

Trykk JA 

 

 

 

Her kommer en status på hvor mange produkter 

som nullstilles. Trykk JA hvis det ser riktig ut.  

Avhengig av hvor mange varer dere har i systemet, 

kan dette ta litt tid. Det er derfor lurt å gjøre dette 

når butikken ikke er åpen. 

 

Når den er ferdig med nullstilling vil du få denne meldingen 
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Lagerrapporter MÅ tas ut nå, FØR dere begynner å selge noe.  

For at en vare skal ha lagerverdi, er det 

viktig at det er KOSTPRIS på produktet! 

 

Lagerrapport 1 – Hele varelageret 

pr.vare (med eller uten lagerverdi) 

Lagerrapport 2 – Pr. Hovedgruppe 

Lagerrapport 3 – Pr. Merke 

 

 

 

For å lagre disse på maskinen, kan man ta disse ut i PDF eller EXEL                                          

 

 

 

Om dere utførte en korrekt telling sist telling, kan dere nå ta ut «Svinnrapport», Velg fra dato til dato 

samme dag som telling har funnet sted. Når dere nå tar ut en svinnrapport etterpå, vil dere få frem 

faktisk svinn i perioden.  

 

 

 

 

 

Utskrift/lagre PDF: 

Trykk «Utskrift-A4» 

Velg PDF + ok 

Da kan du lagre filen                                                                                 

på maskinen og 

deretter skrive                                    

den ut eller sende den 

på mail hvis dere har 

behov. 

 

Lagre som exel: 

Trykk «Lagre som» 

Da kan du lagre filen                                                                                 

på maskinen og 

deretter skrive                                    

den ut eller sende den 

på mail hvis dere har 

behov. 
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Om dere opplever at terminalen henger seg kan dere ta en «Restart» (Boot) på 

terminalen: 

Boote barexterminal. Hold esc knapp inne samtidig som du trykker på on/off knappen. Da 

tar den en varmboot og kommer inn i programmet igjen. Ingen data blir mistet.  

Kald boot hvis den henger helt. Styrepinne inn, esc + power. Ingen data blir mistet.  

 

 

Evt. Problemer, 47929209 velg teknisk support, eller 

tlf. 820 92 001 e.kl. 1600 hverdager og lør-søn og helligdager. 

 


