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Varetelling APP EET 

Klargjøring til varetelling 

Oppsett av terminal 
Gå til Oppsett-ikonet  

 

 

 

Trykk på sky – ikonet for å laste opp butikkdetaljer og se til at dette 

stemmer overens med din butikk. 

 

 

 

 

 

 

Se til at tilkoblingsmodus er USB eller WIFI ut ifra hva som er satt opp 

på G1 – Server. Oppsett finner du ved å gå til G1-Server på menyen 

Tools  Options  PDA Interface. 

Se til at det står likt på PDA Interface og i 

håndterminaloppsettet.  

Ved å hake av på «Automatisk 1 i antall» 

så vil den sette antall=1 på alle produkter 

man skanner slik at man ikke må skrive 

antall hver gang. Dette er egnet om man 

skanner f.eks. klær som har mange farger 

og størrelser. Om man ønsker å skanne 

produktet og legge inn antallet manuelt 

skal den ikke hakes på. 

Når oppsettet er klart trykk på «Lagre» - knappen og trykk Ja for å slette eventuelle eksiterende 

tellinger. Og trykk på Tilbakeknappen. 
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Oppdatere vareregisteret 
Gå inn i HIP212 og gå til menyen «Produkter»  

 «Mottak / Telling» 

 

Velg «Telling» 

 

 

 

 

MERK: Hvis denne varsel meldingen kommer opp: 

 

Du må ta snapshots manuelt, for å forsikre at du ikke mister data. Hvis systemet krasjer av en eller 

annen grunn (strømbrudd?) må du da begynne på nytt.  

Alternativt, ta kontakt kundesenteret for å få ordnet opp i dette.  
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Varetelling APP EET 

 
Klikk deretter på «Send strekkoder til håndholdt maskin» 

Hele varefilen klargjør seg nå til å sendes til terminalen. Avhengig av hvor mange produkter som 

ligger inne, så kan dette ta litt tid. La den jobbe seg ferdig. 

G1 – server vil starte konvertering av varefilen for innlesing i telleappen. Den vil få følgende status 

underveis i konverteringen: 

 

 

 

Dette kan se litt annerledes ut hvis du har en tidligere eller senere versjon av Windows installert. 
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Om ikke denne prosessen starter automatisk, gå inn i G1-player og trykk på den grønn play-knappen 

og prosessen vil starte automatisk. 

På håndterminalen:  

Trykk på «Hent varefil» ikonet for å laste ned vareregisteret.  

 

 

 

 

Du vil få følgende vindu som indikerer at opplastinger begynner. Dette vil ta noe tid avhengig av hvor 

stort vareregister du har. Når den er ferdig vil du få en melding om at nedlastning er fullført. 

 

Terminalen kan brukes til prissjekk, varetelling, varemottak, innkjøp og ordreregistrering. Gå til 

«Varetelling» for å skanne produkter. 
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Varetelling APP EET 

Skanning av produkter 

 
Skann produkter ved å trykke på «Skanne» ikonet.  

 

 

Du vil nå kunne skanne produkter i EAN feltet for deretter å 

trykke antallet og den blå Enter-knappen som vist under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får du ikke treff på strekkode får du spørsmål om du ønsker å 

søke på enten strekkode, leverandørens varenummer eller 

varenavn. Trykk på venstre side av produktet du velger og skriv 

inn antallet. 

Når du er ferdig med å skanne produkter, trykk på Hjem-knappen 

for å gå til hovedmenyen. 
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Varetelling APP EET 

Gå igjennom telleliste 
 

Trykk på ikonet for «Telleliste» for å se igjennom varetellingen om du er usikker på 

om du har talt riktig eller vil endre antallet som er talt. 

 

 

Her kan man skanne produktet man ønsker å endre, eventuelt 

søke på navn. For å endre antall eller slette et produkt fra 

tellelisten, trykk på antall på produktet du vil endre (rød sirkel). 

Trykk på «EDIT» for å endre antall, eller «DELETE» for å slette 

produktet. 
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Søke i produktlisten 
For å søke i produktlisten uten å måtte gå via en varetelling kan du søke 

«Vareliste» ikonet.  

 

 

 

Her kan man skanne strekkode eller søke på 

leverandørens varenummer eller varenavn. For å se 

utprisen til varen må du svipe fingeren mot venstre for å 

se prisen i slutten av produktnavnet. 

 

For å legge til et nytt antall til tellingen, trykk på venstre 

side av varelinjen slik at feltet blir hvitt og deretter skriv 

inn antallet og trykk på Enter-tasten.  
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Send telling til HIP 
Hvis terminalen er satt opp med kommunikasjon over USB, koble terminalen til 

PC hvor G1 – server er installert. Trykk på «Send telling» ikonet for å overføre 

varetellingen til PC. 

Når overføringen er ferdig, vil du få spørsmål om du ønsker å slette tellelisten 

eller ikke. Trykk kun «Ja», hvis du er sikker på at du ønsker å slette tellingen. Skriv 

inn passord «1234» for å bekrefte sletting. 

Laste opp tellefil til HIP 

 
Gå inn i HIP212 – Obs! VIKTIG! Trykk på «Sikkerhetskopi» og la den kjøre seg ferdig. Deretter: 

«Produkter»  «Mottak/telling».  

Velg så «Telling».  
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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 mistenkelig mange 

"antall". Hvis alt er tellet, kan du gå videre til neste steg. 
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Varetelling APP EET 

 
Trykk på «Oppdater» (Om du lukker dette vinduet UTEN å oppdatere, vil du miste dataene) 

Trykk «Ja» om du er sikker på at alt er riktig. 
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Varetelling APP EET 

 
Når den er ferdig med oppdatering, blir alle varelinjene grønne. Lukke denne siden nå. Man må nå 

nullstille varelageret for varer som ikke er talt.  
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Varetelling APP EET 

 

• Gå inn på «Egenskaper» (passord skal butikksjef ha, hvis ikke kontakt kundesenteret) 

• «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 har Oppdatert tellingen er Telledagen) 

Meldinger som dukker opp: 

 
Har du tatt sikkerhetskopi? Om du har gjort dette trykker du JA, hvis ikke må du ta en sikkerhetskopi 

først. 

Trykk «Ja». 
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Varetelling APP EET 

 
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 denne meldingen 
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Varelagerrapport 
Lagerrapporter MÅ tas ut nå, FØR dere begynner å selge. For at en vare skal ha lagerverdi, er det 

viktig at det er KOSTPRIS på produktet! 

 
Gå til «Salg»  «Rapporter». 

Lagerrapport 1: Hele varelageret pr. vare (med eller uten lagerverdi). 

Lagerrapport 2: Pr. Hovedgruppe. 

Lagerrapport 3: Pr. Merke. 
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For å lagre disse på maskinen, kan man ta disse ut i PDF eller EXCEL 

For utskrift/lagre PDF: 

 
Trykk på «Utskrift-A4»  velg «PDF» + «Ok». Da kan du lagre filen på maskinen og deretter skrive 

den ut eller sende den på e-post hvis dere har behov. 
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Lagre som Excel 

 
Trykk på «Lagre som». Da kan du lagre filen på maskinen og deretter skrive den ut eller sende den på 

e-post 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.  

 

  



 

 

Side 17 av 17 

 
Varetelling APP EET 

Feilsøking 
Om dere opplever at terminalen henger seg kan dere gjøre en «Restart» (Boot) på terminalen: 

 
Hold power-knappen inne til du får opp en meny på høyre side. Trykk på «Power off». Vent til 

terminalen blir svart og trykk på Power knappen og vent til terminalen starter opp igjen 

 

Om dette ikke løser seg, kontakt oss: 

Man-Fre: kl. 08:00 - 1600  

Telefon: 47 92 92 09  

Utenom kontortid: 47 92 92 09 (16-22)  

Kundesenter e-post: kundesenter@bestvalue.no 

 


