Brukerveiledning
Varetelling med
Datalogic Memor håndterminal

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)

Hva gjør man med telleterminal og BxWebManager?
1. SJEKK at det ikke ligger noen tellinger inne på telleterminal før telling!
2. SJEKK at BxWebManager er tømt for tellinger til innkjøp!

3. Start varetelling på samme måte som for innkjøp.
a. Her kan dere telle og «tømme» telleterminal mot BxWebManager i flere runder.
b. Når dere har talt HELE butikken, kan man trykke på knappen «Merge listst»

4. Under knappen «Merge lists» så kan dere
a. Navngi interim tellinger for «Varetelling»(1)
b. Velge ALLE tellinger som har tatt på telleterminal(2)
c. Avslutte med å trykke på knappen «Merge».

5. Ta gjerne en kontroll over varenavn som er talt i totaloversikten for tellefil navngitt
varetelling.
Klikk deretter på knappen «Send to ERP»

6. Huk av for varetellingsfil og trykk deretter på knappen «Send» for å sende tellefil til
butikkdata.

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.

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.

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

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
Utskrift/lagre PDF:

Lagre som exel:

Trykk «Utskrift-A4»

Trykk «Lagre som»

Velg PDF + ok

Da kan du lagre filen
på maskinen og
deretter skrive
den ut eller sende den
på mail hvis dere har
behov.

Da kan du lagre filen
på maskinen og
deretter skrive
den ut eller sende den
på mail hvis dere har
behov.

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.

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, ta kontakt med kundesenter på tlf: 47 92 92 09
Ringer dere etter kl. 16. eller i helgene, pass på å velg innvalg for VAKT.

