Nyregistrering av varer.
Steg 1: Trykk på Admin.
Steg 2: Trykk på «Varer» under fanen «Varer».
Steg 3: Hver enkelt PC bør stilles inn med standard verdier. Den viktigste her er

posteringsgruppe. Velg den gruppen som er vanligst. Oversikt over alle posteringsgrupper og
mer informasjon finner du ved å trykke på «posteringsgrupper» under fanen «varer» i
hovedmenyen på venstre side. Velg gjerne også varegruppe osv.

Steg 4: Trykk så på den blå knappenålen og verdiene lagres til neste gang du går inn i
bildet. Husk at alle andre felt bør være blanke, for alt som er fylt inn lagres som
forslag til bilde neste gang du åpner varebildet.
Steg 5: Legg inn varenummer, ved å enten trykke + og systemet generer selv inn
ønsket varenummer eller alternativt legg inn ønsket varenummer (bør ikke være
leverandørens eller noen annen form for «logikk»).
Steg 6: Fyll deretter inn alle felter du har eller ønsker å fylle inn. Fyll minimum inn
varenavn, utsalgspris, kjøpspris, leverandør, leverandørens varenummer og EAN
nummer (strekkoder i bildet).

For å finne leverandør og leverandørens varenummer, trykker du på «ekstra info» i menyen på
midten av bildet. Dersom farge/størrelse er i bruk, husk å fylle inn EAN nr. nede i tabellen for
«farge/størrelse» og IKKE opp i hovedbildet.
I varebildet kan man aldri få lagt inn for mye informasjon, og dersom man ikke har lagt inn
varegruppe ved oppstart så kan dette endres og deles inn som man ønsker i etterkant, og all
rapportering har tilbakevirkende kraft.
Steg 7: Trykk «Bruk», og systemet generer neste varenummer.

Steg 8: Trykk «OK» og man er klar for neste vare.
Om man legger inn flere varer i fra samme leverandør eller varegruppe etc. så kan man huske
all informasjon uten om varenummer og Ean nummer(strekkode) slik at det er enklere og
raskere å nyregistere varer manuelt.
Om du har en vareliste fra før som du ønsker å benytte deg av er det mulig å kopiere og lime
inn direkte. Har du en exelfil/ ASCII fra før som du ønsker å bruke er det også mulig å
import

ere filene direkte inn.

Fremgangsmåte:
Steg 1: trykk på «Admin».
Steg 2: Trykk på «vareliste» under fanen «varer».
Steg 3:

Bla deg ned til en ledig rute nederst i varelisten. Marker alt du skal inportere og

trykk Ctrl C i exelfilen og

deretter Ctrl V i varelisten. Husk at kolonnene i arket må

stemme med kolonnene i gridden.
Om det skulle være andre utfordringer

dere har for slik brukerdokumentasjon så ta

kontakt via support.ad mincons.no og meld deres ønsker.
Hvordan lage favoritter når du oppretter en ny vare:
Steg 1: Følg vanlig prosedyre for registering av vare.
Steg 2: Trykk bruk og deretter trykk «sett favoritt» nederst til venstre som vist på bildet. Da
vil skjermbildet med favoritter dukke opp.
Steg 3: Velg hvor du vil plassere den nye favorittknappen, og trykk lukk.

Bytt fontstørrelse/bredde/høyde for å tilpasse teksten til boksene slik at favorittboksene er
tydelige og lesbare.

