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Connect Lagersystem för Hotell och Restaurang
Fler och fler hotell och restaurangverksamheter har insett den betydande möjligheten och
behovet av att ha kontroll över in och utflödet av varor i den egna verksamheten. Att inte
ligga på stora lager utan att anpassa varulager efter tillgång och efterfrågan är bara en av
möjligheterna med ett heltäckande lagersystem. Detta ger också användaren möjlighet att
planera och jämföra försäljningsiffor och vilka varor som såldes vid en liknande tid kanske för
några år sedan. Värdefull information som enkelt blir tillgänglig när den behövs med andra
ord!
Utvecklingen av Connect har skett i hotell och restaurangmiljö i ett nära samarbete med
användare och administratörer. Vi anser att det är vår grundpolicy att skapa ett system som
är så enkelt som möjligt men samtidigt innefattar de funktioner som krävs, och att Connect
fungerar som ett verktyg och stöd för att förenkla och skapa en överblick över den egna
verksamheten. Connect har utvecklats under en lång period och har följt med i de olika
Windowsversionerna från Microsoft.
Installation av Connect och anpassning till den egna verksamheten utförs på plats.
Anpassning innebär uppläggning av ett antal avdelningar, antal varugrupper osv. Tillhörande
databaser skapas med aktuellt artikelsortiment inklusive artikelregister, huvudlager,
råvarulager och aktuellt antal försäljningsavdelningar med ett anpassat antal artiklar i
förhållande till Trivec kassasystem.
Periodbyte i samband med inventering sker av användaren då tidigare periodresultat
automatiskt sparas undan till journalregister. Detta ger möjlighet till att gå tillbaka för att se
de olika leveranser som ligger sorterade på datum och följesedelsnummer. Med detta menas
ett lagersystem som löper period för period utan onödiga problem med serviceåtgärder som
måste utföras av tekniker utifrån. Åtgärder såsom uppdateringar eller ändringar av
lagerkonfigurering hjälper Connectsystem naturligtvis till med.
Ett stort tack till alla berörda för tålmodighet, uthållighet, goda förslag och ett bra
samarbete.
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Artikelregistret

Artikelregister drycker
Artikelregistret är kärnan i lagerhanteringen. Här sker all bearbetning, dvs uppläggning av nya
artiklar, ändring av befintliga och även borttagning av inaktuella artiklar. Alla förändringar i
artikelregistret påverkar både huvudlager och avdelningar.

Artikelregistret nås från “System->Artikelregister” -> “lagertyp” enligt följande menyval:

Vid inträde till “Drycker” sker nästa val genom menyvalet “Funktioner” eller med följande snabbtangenter. Artiklar läses in genom menyvalet varugrupp eller med snabbtangenten Ctrl+V.
Funktioner

Snabbtangent

Varugrupp
Inskrift
Trivec
Länkning plu
Tillvalsdefinition
Makro
Utskrift, stående format
Utskrift, liggande format
Internt

Sida

Ctrl+V
Ctrl+I
Ctrl+M
Ctrl+L
Ctrl+N
Ctrl+X
F2
F3
Ctrl+K

6
8
8
9
9
12
12
12
12

Vid inträde till “Råvaror/Förbrukning” läses däremot samtliga artiklar in direkt på skärmen.

Lagersystemet är genomgående uppdelat i 3 olika artikeltyper och inträdet till
artikelregistret sker därför med val av artikeltyp.
•
•
•

Drycker
Råvaror
Förbrukning

försäljningsartiklar med integrering till Trivec
råvaror för mat tillhörande kök
förbrukningsartiklar t.ex. städmateriel och porslin

Drycker

koppling till recept med reducering från försäljning i Trivec
rekvisitioner från huvudlager till avdelningar

Ctrl+V

Råvaror

artiklar som underlag till recept med kalkylering av menyer
tillhörande avdelningar med möjlighet till rekvirering

Ctrl+B

Förbrukning städmateriel, glas, porslin och olika typ av tillbehör
tillhörande avdelningar med möjlighet till rekvirering

Ctrl+N

De 3 olika artikeltyperna har kompletta funktioner gällande beställning från leverantör och intern
rekvirering. Inventering sker på liknande sätt med urval på varugrupper. Till skillnad från drycker
har råvaror och förbrukning indelning på olika lagerplatser både för huvudlager och avdelningar.
Artikeltyperna har separerade databaser utan direkt koppling med varandra.
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Artikelregistret

Korrigering av artikel
Artikelregistret nås från huvudmenyn “System->Artikelregister”
föjlt av artikeltyp. I detta fallet är artikeltyp “Drycker” valt.
Allt arbete med artiklar sker genom vald varugrupp. På föregående
sida framgår en lista för vilka snabbvalstangenter som gäller för
artikelregistret. Med Ctrl+V sker ett snabbt byte av varugrupp.
Korrigering av artikel inom en varugrupp sker genom att dubbelklicka eller att trycka Enter på aktuell rad. Ett nytt fönster visas på
skärmen enligt nedanstående med möjlighet till korrigering.

Ändra uppgifterna enligt beskrivning på nästa sida och klicka på “Spara”.
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Artikelregistret

Korrigering av artikel
Följande inmatningsfält motsvarar de olika kolumnerna i artikellistan och fylles i enligt följande:
Connect

Radnr i Connect

genereras automatiskt

Trivec

Radnr i Trivec

genereras automatiskt

art-nr

För att ändra eller ange leverantörs artikelnummer, dubbelklicka eller tryck Enter i
fältet för leverantörs artikelnummer. Ett litet fönster visas på skärmen. Ange artikelnummer i fältet och tryck Enter. Leverantörslistan visas och leverantör väljes.
Avsluta med med att trycka på knappen “Spara”.

Internt

Företagets interna artikelnummer, ej obiligatoriskt.

In-enhet

Enhet i vilken artikeln köps in, t.ex flaska, låda, back, fat etc.

Delenhet

Enhet i vilken artikeln säljs i förhållande till In-enheten; dvs antal cl i flaska, antal
flaskor i back antal cl i box mm. Fatöl har tre typer: tank, fat och glas.
Tank har
‘1’ i kolumn hel och ‘100’ i del. Fat har ‘30’ (liter) i hel och ‘100’ (cl) i del. Storleken
‘100’ innebär att recepthantering med glas ger rätt prisstyrning på centiliternivå.
Fatvin och syrup anges i antal liter och 100 i delenhet. Vid recepthantering framgår
senare centiliterpris för vald mängd.

Inpris

Inköpspris per delenhet respektive inenhet. Placera markören i ett av fälten
för inköpspris, skriv in priset och tryck Enter -motsvarande räknas automatiskt ut.

Utpris

Försäljningspris per delenhet respektive inenhet. Placera markören i ett
av fälten för utpris, skriv in priset och det andra räknas automatiskt ut.

Inmoms

Inköpsmoms. Klicka på den lilla pilen och välj inköpsmoms i listan.

Utmoms

Försäljningsmoms. För att ändra eller ange försäljningsmoms, klicka på
den lilla pilen och välj försäljningsmoms i listan.

Varugrupp

För att ändra eller ange varugrupp, dubbelklicka i rutan för varugrupp.
Ett fönster visas på skärmen. Välj varugrupp genom att dubbelklicka på rätt
varugruppsnamn. Den nya varugrupstillhörigheten visas i fältet för varugrupp.

Leverantör Leverantör för artikeln. Upp till 5 leverantörer kan anges. Definierade leverantörer
framgår i en lista och kompletteras med artnr och leverantörs namn.
Inträde för ändring av leverantör sker geom “art-nr” i början på denna sida.
Avdelning

Här anges i vilka avdelningar en artikel ska finnas och kan ändras vid behov.

Volym %

Alkoholhalt. För att ange vilken alkoholhaltsgrupp artikeln tillhör,
dubbelklicka på aktuellt alternativ i listan till höger.
Klicka på “Spara”.
Connect lagersystem - User Guide 3.5
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Artikelregistret

Inskrift av nya försäljningsartiklar från Trivec
Efter nattkörningen har eventuella nya artiklar hämtats från Trivec. Tilllägg av dessa artiklar till
Connect sker enligt följande menyval:
“Artikelregister->Drycker->Funktioner->Varugrupp->Funktioner->Ej definierade artiklar”
En lista framträder på skärmen. Välj artikel genom att dubbelklicka på dess rad i listan och fyll
i uppgifter om den nya artikeln enligt samma förfarande som vid korrigering av artikel enligt
föregående sida.

Import av artikel från Trivec
Genom menyvalet: “Artikelregister->Drycker->Funktioner->Micros” kan import ske från Trivec
databas. En lista visas med samtliga Trivec artiklar. Här kan en eller flera artiklar väljes.

Genom dubbelklick på artikelrad lägger sig dessa artiklar i den nedre fönsterdelen. Därefter
definieras de nedre artiklarna med aktuell varugrupp genom dubbelklick på dessa. Import
kompletteras genom “Export till Connect->Start av export”. Importerade artiklar kompletters
nu med inpris, leverantör o.s.v. enligt samma förfarande som vid korrigering av artikel.

Inskrift av artiklar som saknas i Trivec
Artiklar som ej existerar i Trivec, t.ex. tanköl, fatöl, emballage o.s.v. skrives in enligt följande:
“Artikelregister->Drycker->Funktioner->Inskrift”
Nästa steg är att välja varugrupp och en inskriftsmodul framträder:

Den enda skillnaden är att Trivec radnr saknas. Ett radnr för Connect generas automatiskt utan
koppling till Trivec datatabas. Uppgifter för artikel anges här på samma sätt som vid korrigering av
befintlig artikel.
Connect lagersystem - User Guide 3.5
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Artikelregistret

Tillvalsdefinition
Interface för definiering av olika artiklars storlekar/undernivåer. Dessa nivåer bestäms med
hänsyn till hur artiklarna är definierade i Trivec. De olika artiklarna är underordnade varugrupper och med hänsyn till hur dessa är definierade i Trivec. T.ex. om vin har “standard” på
plats 1 i Trivec lägges denna också här på rad 1 och “glas” på rad 2. Rad 2 i nedanstående
exempel är också markerad i kolumn 5 som “glas”. Samma förfarande på olika varugrupper.
Beträffande drink så är kolumn 3 markerad för att tala om att drink hanteras genom recept.
Med knapp 1 sker byte av “Varugrupp” för komplettering av samtliga artiklars integrering med
Trivec. Med knapp 2 sparas inställningarna innan varugrupp bytes.

Interface “Tillvalsdefinition” är integrering mellan Connect och Trivec. Artiklar som bongas i Trivec
har också undernivåer (sublevels), vilket innebär att “huvudartikeln” har sina undernivåer med
respektive priser. Det är viktigt att artiklarna är definierade på samma sätt på avdelningarna i
Trivec för att integreringen ska fungera.

Kolumnerna definieras enligt följande:
1. Artikel:
2. Storlek:
3. Recept:
4. Länkas:
5. Glas:
6. Flaska:

Information för de olika nivåerna.
Anges i centiliter eller flaskor
Artiklar som hanteras genom recept markeras här med “*”
Stryning av artikel till annan artikel.
Vinartiklar som säljes i glas markeras här med “*”
Sprit eller starkvin med försäljning som flaska markeras med “*”

Länkning plu
Styrning sättes från en artikels radnummer till en annan artikels radnummer. En definierad styrning
innebär att integreringen till Trivec ändras. Vid nattkörning och reducering från försäljning är en
artikels försäljning styrd till annan artikel.

Söka artikel
En sökfunktion för artikelnamn finns i den övre delen av fönstret. Efter inskriven text tryckes
Enter varvid markören flyttar sig till sökt artikel.
Sortering på artikelnamn, radnummer, internt artikelnummer eller radnummer i Trivec sker
genom att först klicka på respektive rubrik.
Connect lagersystem - User Guide 3.5
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Artikelregistret

Länka till recept
För att ta skapa ett nytt recept, placera markören på aktuell artikel i artikelregistret och klicka
på höger musknapp. Korrigering av ett existerande recept sker med dubbelklick på artikelrad.
Nedanstående receptmodul framträder på skärmen.

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Funktioner
Spara
Radera
Kopiera in recept
Utpris
Styrning
Utskrift
Råvaror

2

3

4

5

6

7

sparar recept och ger utträde
raderar rad ur recept
kopierar recept med utträde för kopiering till annat recept
anger utpris för recept
sätter styrning för reducering av huvudlager
utskrift av recept
inträde till råvaror från receptrad med matingrediens

Enter tryckes på första lediga rad för “Drycker” och Ctrl gällande “Råvaror”. En lista för samtliga
artiklar visas för val av ingrediens till receptet. Med ytterligare tryck på Enter visas ett mindre
fönster och antal centiliter anges följt av Enter. Markören gå nu ner till nästa lediga rad där
proceduren kan upprepas för ytterligare artiklar. När artiklarna är på plats väljes utpris med knapp
nummer 4. Priset skrives och avslutas med Enter.
Radering sker geom placering på aktuell rad och knapp 2 tryckes. Vid svar ja raderas raden och
lämnar plats för tidigare artiklar.
Kopiering av recept sker med knapp 3. Efter utträdet kan annat recept väljas och vid åter tryck på
samma knapp kopieras ingredienserna in. Om det redan existerar artiklar i den nya receptet
frågas, “Ska receptet ska skriva över det gamla”. Om Nej svaras på frågan lägger sig artiklarna
under existerande artiklar och vid Nej bytes den gamla artiklarna helt mot de nya.
Utspris anges genom knapp 4 och ett förslag visas på skärmen baserat på teckningsbidrag enligt
nedanstående exempel. Se fortsättning på nästa sida:
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Artikelregistret

Länka till recept
Täckningsbidragen definieras på varugruppsnivå för drycker och råvaror. Se innehållasförteckning
sid. 4 under konfigurering.
Här väljes “Procentsatser för färsäljningsgrupper” och “Procentsatser för råvarugrupper”. Angivna
procentsatser ligger senare som stöd för olika beräkningar som i det här fallet vid inskrift av utpris
för recept.
Med knapp nummer 5 sättes styrning till huvudlager. Vid t.ex. varugrupp fatöl med glas som är
länkade till tanköl, kan styrning sättas till huvudlager. Oftast inventeras fatöl för tank i huvudlager
men i vissa fall och på större ställen kan styrning för tanköl sättas till försälningsavdelningar.
I dessa situationer rekvireras också tanköl till avdelningar där också inventering av tanköl sker.
När det gäller öl på fat sker recepthantering på vanligt sätt med styrning till avdelning.
Utskrift av recept kan ske med knapp 6. Här frågas om storlek på sats och är användbar vid
utskrift av matrecept inkl. kostnadsberäkning. Här framgår total mängd och kostnad för råvaror
t.ex. för beräkning i kök för tillagning till ett stor antal personer.
Utskriften kan ske med eller utan priser.

Med knapp 7 “Råvaror” kan direkt inträde ske till råvaruregistret från vald receptrad. Detta gäller
endast receptrad för råvaror och ger möjlighet till korrigering av artikel vid kalkylering av recept.
I råvaruregistret kan en procentsats sättas som svinnfaktor för vald ingrediens. Vid återinträde
till receptet sker beräkning med hänsyn till beräknad svinnprocent.
Extra info sker från knapp 8 och följande texteditor visas för möjlighet att definiera information
som stöd vid utskrift av t.ex. menyer.

Efter inskrift eller korrigering av text sparas denna med knapp 1 upp till vänster. Utskrift kan ske
med knapp 2. Klippa ur, kopiera, klistra in och ångra sker med knapparna 3, 4, 5 och 6.
Vid utskrift av recept från receptmodulen skrives också “Extra info” ut som stöd för aktuellt recept
och är användbart till personal vid tillagning.
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Artikelregistret

Makro
Med funktionen makro kan inskrift eller korrigering av moms och leverantör definieras på
varugruppsnivå. Detta innebär en snabb väg för inskrift för att slippa korrigera på artikelnivå.

Vid val av moms anges inmoms resp. utmoms. Därefter väljes varugrupp och uppdatering sker
geom att trycka på “Start”.
Samma förfarande sker vid val av leverantör med skillnad på intervall av radnr i stället för
varugrupp.

Utskrift
Utskrift kan ske från artikelregistret då varugrupp är vald med framtagna artiklar. Alternativ av
formatet till skrivare är stående eller liggande A4-format. Liggande utskrift innehåller mer
detaljerad information.

Interna artikelnummer
Vissa verksamheter har krav på interna artikelnummer. Detta beror på ett invant sätt att arbeta
med hänsyn till t.ex. framtagning av artiklar och olika typ av sökning på artikelnivå. Om interna
artikelnumnmer är definierade kan dessa visas fram på skärmen geom att trycka Ctrl+K

Utskrift till Excel
Utskrift till Excel kan ske från artikelregistret då varugrupp är vald och artiklar är framtagna. Val
sker på endast inpris eller inpris inkl. utpris. De olika Excel-dokumenten får samma namn som
varugrupperna. De sparas i Excelkatalogen följt av val på artikeltyp.
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Artikelregister råvaror/förbrukning
Inträde sker från “System->Artikelregister->Råvaror->” för råvaror och
“System->Artikelregister->Förbrukning” för förbrukningsartiklar.

Inskrift av nya artiklar
Välj menyvalet “Funktioner” följt av “Inskrift” och fyll i uppgifterna enligt nedanstående bild.
Samma inträde sker med snabbtangent Ctrl+I.

Korrigering av artiklar
Gå till den artikel i listan som ska ändras och dubbelklicka. Ett mindre fönster visas på skärmen
enligt ovanstående. Ändra uppgifterna och klicka därefter på “Spara” i övre delen av fönstret.

Radering av artiklar
Gå till den artikel i listan som ska tas bort och tryck på Delete. En bekräftelsedialog visas på
skärmen. Klicka på Ja för att ta bort artikeln eller Nej för att avbryta.

Nästa sida visar inskrift och korrigering till de olika fälten i inskriftsmodulen.
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Artikelnummer

anges med max 11 tecken. Efter att artikeln är inskriven konverteras
artikelnumret med vänsterjusterade nollor, vilket ger rätt sortering.

Internt

Internt artikelnummer, anges med max 7 tecken.

Prefix

anges för att ge möjlighet till sortering som alternativ till varugrupp vid
inventeringstillfället. Vid sortering på varugrupp sker sortering i andra hand
på artikelnamn, vilket är olämpligt vid stora lagerutrymmen. Prefix kan
utgöras av max 4 tecken och här kan t.ex. hyllans nummer anges, vilket
innebär ett oberoende av hur artiklarna är placerade.

Artikelnamn

namnet på artikel och utgöres av max 29 tecken, 38 tecken för
förbrukningsartiklar. Detta fält är prioriterat vid sortering.

Delenhet

enhet för artikel beroende av viktenhet. Om artikel köpes in kilovis anges här
1000, med 5000 om artikel inlevereras i femkilosförpackning. Detta innebär
en rätt prishantering vid inskrift av ingredienser i recept. Priset divideras med
angiven delenhet och ger ett pris per gram vid viktenhet kilo.Vid viktenhet
liter anges delenhet med 100. Samma regel gäller som vid kilo, med
inleverans av t.ex. 5 liter, anges delenhet med 500. Detta ger pris per centiliter
vid recepthantering. Viktenhet styck har samma princip som vid kilo och liter.
Detta gäller också vid inskrift av receptkalkyler.

Max

beställningspunkt för aktuell artikel.

Styckpris

inpris per artikel (förpackning) utan moms.

Moms

anges för artikel med en fördefinierad momslista.

Varugrupp

artikel anges med fördefinierad varugruppslista. Listan för råvaruregistret kan
innehålla max 15 varugrupper, och förbrukningsartiklar 50 varugruppper.

Viktenhet

styr pris och recepthantering. Denna enhet kan utgöras av 3 olika typer som
kilo, liter och styck. Vid inskrift sker detta genom en fördefinierad meny.

Plats

definieras för att underlätta inventering och kan uppdelas på max 16 olika
lagerplatser. Varje artikel kan definieras från 1 till 16 olika lagerutrymmen.
Lagerutrymmet kan anges både vid utskrift av inventeringslista och vid
inskrift av inventeringen.

Leverantör

anges för artikel för olika selektering gällande inleverans, prissättning och vid
olika historik. Råvaruregistret kan ha 100 olika leverantörer och förbrukningsartiklar har upp till 200 leverantörer.

Fraktas

en ledtext som anger på vilket sätt en artikel levereras. Denna uppgift
ligger fördefinierad i en lista och visas vid inskrift eller korrigering.
Informationen fraktas är ett stöd vid inleverans från leverantör.

Funktioner
Under menyvalet funktioner väljes följande:
•
•
•
•
•
•

Inskrift
Radera
Nollställa
Makro
Utskrift
Lagerplats

Inskrift av ny artikel
Radera befintlig artikel
Nollställning av inventering, endast förbrukning
Definiering av moms eller leverantörer
Utskrift stående, liggande eller till Excel
Definiering av lagerplatser för artikel
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Beställning / Inleverans
Från menyvalet “Leveranser” skapas och lagras beställningar och leverantörsinformation.
Beställningar sker med utgångspunkt från varutyper. Om en leverantör levererar t.ex. råvaror
och förbrukningsmaterial, måste leverantören först läggas upp under respektive varutyper.
Vid beställning till leverantör inledes denna med knapp nr 1 enligt nedanstående lista.

Förklaring av samtliga knappars funktioner

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2

3

4

5

6

7

8

Funktioner
Inleda ny beställning
Manuell beställning
Automatisk beställning
Vilande beställningar
Inleverans av beställning
Extra information
Makulering av beställning
Utskrift av beställning
Val av annan leverantör
Rabatt
Se tidigare inleveranser
Se tidigare leveranser via mail
Sökning
Konfigurering
Snabbt inträde till artikelregister
Lagertyp
Export till Internet
Import av elektronisk följesedel

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Sida
16
16
16
17
18
18
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
22
22
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Inleda ny beställning
För att skapa en beställning till leverantör, välj den första knappen och ett litet fönster visas
nederst på skärmen för inskrift av leveransdatum för beställning.

Datumet anges i ordningen år-månad-dag och ligger kvar tills beställningen åter tages fram på
skärmen. Vid utskrift av beställning finns möjlighet att ändra leveransdatumet och det nya
datumet sparas då automatiskt.

Manuell beställning
För att göra en manuell beställning klicka på knapp nummer 2 i knappraden. En lista över samtliga
artiklar kopplade till angiven leverantör visas på skärmen. Gå till artikel som ska beställas och
dubbelklicka eller tryck på Enter. Artikeln har förts över till beställningen för inskrift av antal.

Beställning med automatik
Beställning med automatik från leverantör, förutsätter att man arbetar med sk maxpunkter.
Maxpunkterna anges för aktuell varubehållning. Mer om beställningspunkter under rubriken
“Beställningspunkter” nedan.

Beställningspunkter
Genom att arbeta med beställningspunkter
utnyttjar man Connect maximalt. Detta är
att rekommendera först när man etablerat
stabila rutiner kring användandet av
systemet och förutsätter också att allt alltid
bongas under rätt artikel samt att man inte
arbetar med sk “öppna knappar” på
bongmaskiner.
Beställningspunkter innebär att man sätter
en maxpunkt, en lagerbehållning, för varje
artikel. En beställning genereras genom
skillnaden mellan maxpunkt och lagersaldo.
Vid inskrift av beställningspunkter för
varugrupp gäller i princip samma regler för
avdelningar som för huvudlager. En skillnad
är storleken, beroende på ett större antal
artiklar i huvudlagret än i avdelningarna.
En annan skillnad är beställningspunkter i
försäljningsavdelningar baserade på
”delade förpackningar”, dvs artiklar där
maxpunkter sättes ned till centiliternivå.
Om en maxpunkt t.ex. är 1.20 rekvireras en
flaska först när lagersaldot sjunkit under 20
cl. vilket ger kontroll på centiliternivå.
Lagersaldot är upplagt med hel till vänster
om decimalpunkt och resterande delar till
höger om decimal. T.ex. ett saldo av 155 cl
för varugrupp sprit med helflaska av 70 cl
ger saldot 2.10. Denna uppläggning ger en
bra överblick vid ”brutna” artiklar, t.ex.
vinsorter som serveras i glas eller karaff.
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Vilande beställningar
En meny för att snabbt ta fram vilande beställningar. Efter inläsning av existerande vilande
beställningar är sorteringen på order. Sortering kan väljas genom att klicka på aktuell rubrik,
order, följesedel, datum eller leverantör. Den femte kolumnen är den typ som betecknar drycker,
råvaror eller förbrukning. Genom att dubbelklicka på vald rad sker inträde till vilande beställning
där vanligt arbete kan ske med beställningen. Efter avslutat arbete sker tillbakagång till menyn
för vilande beställningar. Om inleverans har skett av tidigare beställning existerar ej denna
beställning i menyn för vilande beställningar. Menyn för vilande beställningar är ett snabbare
sätt att arbeta i stället för den ordinarie ingången då val av artikeltyp och leverantör måste
ske innan en vilande beställning kan tas fram.
Meny framtagen från menyvalet “Leveranser” följt av “Vilande beställningar”. Följande lista ger
möjlighet att snabbt välja vilande beställningar oberoende typ av artiklar.

Meny framtagen inifrån beställningsmodulen där inträdet först måste ske med val av artikeltyp
och leverantör. Följande lista visar alltså endast vilande beställningar från vald leverantör.
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Inleverans av beställning
Inleverans av beställningen sker genom ett klick på knapp 5 då nedanstående dialog visas.
Ange förljesedelsnummer för att fortsätta inleveransen.

Nästa steg är om inleveransen ska ske till huvudlager som är det normala sättet eller om
inleveransen ska gå till en avdelning.

Vid leverans till en avdelning framträder en lista över aktuella avdelningar och inleveransen skapar
på sin väg till avdelningen först en inleverans till huvudlagret. Därefter skapas automatiskt en
rekvisition och leveransen går vidare till avdelningen. Den skapade rekvisitionen kan tagas fram
vid senare tillfälle för granskning under tidigare rekvisitioner på vald avdelning.

Extra information
För att “märka” en inleverans kan extra information läggas till inleveransen med knapp 6.

Den extra informationen ligger kopplad till inleveransen och framträder vid framtagning under
vilande inleveranser. Informationen visas också längst ner på skärmen då beställningen är
framtagen innan inleverans.

Makulering av beställning
Genom knapp nummer 8 makuleras hela beställningen efter en fråga om beställningen ska
makuleras.

Utskrift av beställning
En utskrift av framtagen beställning sker genom knapp 9 och
bilden till höger visar val av leveransadress. Normalt
existerar endast en adress men vid större ställen anges val
av leveransadress då leverans sker till rätt mottagare. Om
endast en adress existerar tryckes tangenten Enter eller ett
dubbelklick på adressen. När detta är utfört visas ett
beställningsdatum vilket är det datum som angavs vid
inledning av beställningen. Detta beställningsdatum kan
ändras och lagras då automatiskt. Nästa val är utskrift.
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Utskrift av beställning
Vid utskrift av beställning, vid den sista punkten då skrivare ska väljas, kan beställningen sändas
via mail. Detta val ges endast om vald leverantör har en emailadress definierad. För definiering
av en emailadress sker detta genom nedanstående menyval.
(För vidare information, se “Definiering av leverantörer” under Konfigurering på sid 4.)

Om en emailadress är definierad på vald leverantör visas nedanstående bild där beställningen
sändes via mail till vald leverantör vilket förenklar arbetet med beställning.

Val av annan leverantör
Byte av leverantör kan ske från beställningsmodulen med knapp nummer 10. Ev. existerande
beställning på skärmen försvinner vid byte av leverantör. Tidigare information innan byte av
leverantör kan återfås genom återgång till tidigare leverantör där informationen ligger lagrad
under vilande beställningar.

Rabatt
Genom val av knapp nummer 11 bytes informationen i kolumnen “Max” och får namnet “Rabatt”.
I kolumnen rabatt visas en rabattprocent om den först är definierad i aktuellt artikelregister.
Detta ger möjlighet att jämföra en följesedel med rabatterade priser för att kontrollera om
slutsumman stämmer för samtliga artiklar.

Kreditera beställning
Alla inleveranser ska ske enligt följesedel oavsett felaktigheter. Vid en kreditering ska inleverans
ske på vanligt sätt med den skillnaden att artiklar som krediteras ska ha motsvarande artikelantal
i minus. Detta innebär att krediterade artiklar med negativt artikelantal tar ur tidigare inleverans
vid summering inom aktuell period.

Connect lagersystem - User Guide 3.5

© 2018, Connectsystem AB

- 19 -

Beställning / Leveranser

Se tidigare inleveranser
Tidigare beställning inom aktuell period kan hämtas från menyvalet leveranser med inledande val
av leverantör. Genom knapp nr 12 “Se tidigare leveranser” visas nedanstående lista.
Listan kan sorteras med ett klick på önskad rubrik som datum, följesedel, order eller extra info.
Kolumnen “Extra info” är inleveranser märkta med specifik information rörande inleveransen.
Genom att dubbelklicka på önskad inleverans visas inleveranser på artikelnivå.

Efter framtagen inleverans finns möjligheten
till selektering på enskild artikel, enskild varugrupp
eller samtliga varugrupper. Sökningen sker över
samtliga inleveranser inom perioden oavsett vilken
inleverans som är framtagen.

Se tidigare leveranser via mail
Tidigare leveranser kan tagas fram genom knapp nummer 13. Här framgår all information från
beställning sänd via mail som datum, tid och ansvarig. Framtagen lista kan också skrivas ut.
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Sökning
Sökning med knapp nummer 14 ger följande menyval:
Detta menyval bestämmer hur en artikel ska sökas när
artiklar tages fram genom artikelnummer.

Som ett alternativ till att använda F10 eller knapp nummer 2 i beställningsmodulen, är att skriva
leverantörens artikelnummer direkt efter det att en beställning har påbörjats eller att artiklar redan
existerar på skärmen. Efter ett angivet artikelnummer trycks Enter för framtagning av artikel.
Denna funktion användes då användaren är van vid artikelnumren och ger en snabbare hantering
för framtagning av artiklar.
Menyvalet internt tar fram artiklar då artikelregistret är inkluderat med användarens egna interna
artikelnummer.

Konfigurering
Med knapp 15 kan inställning göras om inpriser ska visas vid utskrift av beställning till leverantör.

Mailfunktionen är inbyggd i Connect. Det innebär också att mailfunktionen inte kräver några typer
av inställningar i samband med de olika procedurer där information sändes med mail.
Informationen kan också ske med bifogade dokument.
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Snabbt inträde till artikelregister
Från kapp nummer 16 sker inträde direkt till artikelregistret. Detta ger möjligheten att komplettera
uppgifter för en artikel eller att skriva in en helt ny artikel som saknas vid t.ex. inleverans. Inträdet
från beställningsmodulen innebär att arbetet med en beställning inte behöver avslutas med att
först gå ut och in till artikelregistret från den vanliga vägen.

Lagertyp
Lagertyp kan bytas mellan drycker, råvaror och förbrukningsartiklar. Förutsättningen för byte av
artikeltyp är att inga artiklar är framtagna i beställningsmodulen. Vid val av “Lagertyp” sker val
av leverantör. En lista visas med leverantörer och är baserad på vilken lagertyp som väljes.

Export till Internet
Från kapp nummer 18 sker anslutning till Internet. Med denna möjlighet exporteras beställningen
från lagersystemet till leverantörens webbplats. Med vissa leverantörer sker export av beställning
till en så kallad leverantörsportal som samlar upp beställningar från sina olika kunder.
Exportfunktionen kräver ett samarbetsavtal med aktuell leverantör, (för teknisk anpassning).

Import av elektronisk följesedel
Med knapp 19 kan elektronisk följesedel hämtas enligt nedanstående fönster:

Från menyknapp 2 i detta fönster sker inläsning av elektronisk följesedel efter tidigare utförd
beställning.
Nästa steg är återgång till beställningsmodulen med den importerade följesedeln och detta sker
med knapp 3 för “Inleverans”. Här har nu den importerade beställningen blivit inläst till den
ordinarie listan för möjlighet till inleverans på vanligt sätt.
Om artikel är beställd men saknas i lagersystemet är denna artikelrad rödmarkerad med möjlighet
till komplettering i artikelregistret innan återgång sker till beställningsmodulen.
Se nästa sida för komplettering av artikel:
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Import av elektronisk följesedel
Vid inläsning av elektronisk följesedel sker kontroll på artikelnivå. Om beställda artiklar saknas
i lagersystemet rödmarkeras artikelraderna enligt följande exempel. Listan kan skrivas ut med
knapp nummer 4 för “Utskrift”. Om ej inleverans sker från importerad lista raderas importen från
vald leverantör.

Komplettering av artikel som saknas i lagersystemet sker geom att dubbelklicka på rödmarkedad
rad och ett fönster för inskrift av artikel visas enligt nedanstående bild.
Här kompetteras uppgifter som inenhet, delenhet, moms och varugrupp.
Varugrupp anges genom dubbelklick i en fördefinierad varugruppslista nederst och när uppgifterna
är klara tryckes “Ok” nederst till vänster. Artikeln är nu inskriven i lagersystemet och den rödmarkerade raden visas i “normal” färg.
Samma förfarande gäller vid import till råvaror och förbrukningsartiklar.
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Utskrift Listor
Under menyraden “Utskrift Listor” följer all utdata som kan hämtas och skrivas ut från systemet.
Under de första punkterna finns färsk information och under rubriken journalregister finns flera
års statistik lagrad.

Att rekvirera
För att rekvirera varor från huvudlagret till avdelningar, väljes
“Utskrift listor->Utskrift Rekvisition”. Välj från vilken artikeltyp
rekvisitionen ska ske.
En lista med avdelningar visas för val av avdelning. Efter att
avdelning är vald tryckes knappen längst till vänster eller via
“Funktioner->Inleda ny Rekvisition” i menyraden. Val genom
snabbvalstangent kan ske enligt info till höger i menyraden.
Ett datum för start av rekvisition visas nederst på skärmen som
bekräftas med Enter.
Rekvisitioner kan göras
-Manuellt
-Med automatik
-Vilande rekvisition

enligt följande:
-manuell beställning av önskade varor till vald avdelning.
-beställning sammanställs automatiskt från definierade maxpunkter.
-rekvisition som hämtas upp och bekräftas av ansvarig.

Manuell rekvisition
För att skapa en manuell rekvisition, följ
instruktionerna under rubriken “Att rekvirera”
ovan, klicka sedan på knappen “Manuell”
längst till vänster i menyraden eller välj
“Funktioner->Manuell” i menyraden längst upp
eller välj kortkommando “F10” på
tangentbordet. En lista med artiklar visas i ett
mindre fönster på skärmen. Välj artikel med
att dubbelklicka eller tryck Enter.
Internt artikelnummer kan anges för framtaging av artikel om dessa är definierade i
systemet. Detta sker genom att direkt skriva
internt artikelnummer och trycka Enter.
Artikeln finns nu med i rekvisitionen. Ange
antal av aktuell artikel i fältet för antal och
tryck Enter. Klicka därefter på knappen
“Manuell” i menyraden eller tryck F10 för att
lägga till fler artiklar i rekvisitionen.
För att ta bort en rad, placera markören på
aktuell rad och tryck på Delete. Svara därefter
Ja eller Nej.
Efter färdigskriven rekvisition, välj “Inleverans” från knapp 5 i menyraden för att sända rekvisitionen eller tryck [esc] på tangentbordet för att göra den vilande. Om rekvisitionen ska bort,
klicka på knapp nummer 7 för makulering och rekvisitionen makuleras.

Rekvisition med automatik
Rekvisition med automatik förutsätter att man fördefinierat nivåer för hur mycket av en artikel som
ska finnas på varje avdelning. Hur nivåerna bestäms beskrivs enligt “Beställningspunkter”, se
innehållsförteckningen sid 3.
För att skapa en rekvisition med automatik, följ instruktionerna “Att rekvirera” ovan. Klicka på
knapp nummer 3 - “Automatik” eller välj snabbtangent Ctrl+H. De artiklar somm ligger under
beställningspunkten visas i en lista på skärmen. Artikelantalet kan därefter korrigeras genom
Enter på aktuell rad. Välj “Inleverans” i menyraden för att bekräfta inleverans av rekvisitionen.
För utskrift, välj knapp 9 med symbolen skrivare.
Med knapp 7 makuleras rekvisitionen. För att spara rekvisitionen som en vilande, tryck [esc] eller
välj “Arkiv->Avsluta” i menyraden.
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Vilande rekvisitioner
För att ta fram en vilande rekvisition välj “Utskrift Listor->Utskrift Rekvisition->Vilande
Rekvisitioner”. En lista över vilande rekvisitioner visas på skärmen. Listan kan sorteras på
ordernummer, avdelning, datum eller typ (typ av artiklar: 1 för drycker, 2 för råvaror eller 3 för
förbrukningsartiklar). Sorteringen av listan kan ändras genom att klicka på respektive kolumn.

Tidigare rekvisitioner
För att läsa rekvisitioner gjorda under månaden, välj “Utskrift Listor->Tidigare Rekvisitioner” följt
av Drycker, Råvaror eller Förbrukningsmaterial. En lista med avdelningar visas på skärmen. Välj
avdelning genom att dubbelklicka eller tryck Enter.
En lista med rekvisitioner visas på skärmen. För att söka i listan, placera markören i fältet på
menyraden och skriv in ett sökord. Den blå markeringen går automatiskt till första lämpliga
alternativ. För att fortsätta sökningen vidare väljes “Upprepa Alternativ” i menyraden.

För att byta avdelning klicka på knappen
“Avdelning” i menyraden. Fortsätt enligt
ovanstående.
För att se hur mycket av en artikel som är
rekvirerad under månaden väljes menyval
“Selektering”. Välj därefter om selektering
ska göras på enskild artikel, enskild varugrupp eller på samtliga varugrupper. Välj
därefter “Start” nederst i listan.
Ett nytt fönster visas på skärmen. Välj här
artikel i listan genom att dubbelklicka på
artikelrad eller tryck på Enter. Månadens
samtliga rekvisitioner visas på skärmen.
För att söka på ny artikel välj “Start” igen
nederst i listan och upprepa ovanstående.
För att söka på enskild varugrupp, markera
“Enskild Varugrupp”. Välj därefter Start
nederst i fönstret. Ett nytt fönster visas på
skärmen. Välj varugrupp i listan genom att
dubbelklicka på dess namn eller tryck Enter.
Månadens rekvisition visas på skärmen. För
att söka på annan varugrupp, klicka igen på
“Start” nederst i fönstret och upprepa
ovanstående.
För att söka på samtliga varugrupper,
markera “Samtliga Varugrupper” och välj
“Start” nederst i fönstret. Alla rekvisitioner
under innevarande månadsperiod visas på
skärmen. Indelningen är uppdelat på
respektive varugrupp.
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Transport mellan avdelningar
Välj “Utskrift Listor->Transport avdelningar”
följt av varutyp. Ett nytt fönster visas på
skärmen. Välj från vilken avdelning i den
vänstra av de två rullgardinsmenyerna och
välj till vilken avdelning i den högra. Välj
därefter knappen “Inleda nya rekvisition” i
menyraden. Ett fält med den inloggade
personens namn och datum visas längst upp
i fönstret, tryck på Enter för att bekräfta
datumet.
Välj därefter knapp 2 “Artikel” eller tryck på
“F10” och en lista med artiklar visas. Välj
artikel att genom att dubbelklica eller tryck på
Enter. Tryck Enter i kolumnen antal för att ange
mängd av artikeln, t.ex. antal centiliter eller
flaskor och bekräfta med Enter. Upprepa
ovanstående för att lägga till flera artiklar.
Efter färdig artikellista väljes “Transport” från
knapp nummer 4 i menyraden och bekräfta
genom att svara Ja eller Nej.
Välj knappen “Makulera” eller [esc] för att avbryta.

Tidigare transporter
För att se vilka transporter som skett mellan avdelningar under månaden, välj “Utskrift Listor>Tidigare transporter” föjlt av varutyp. Ett nytt fönster visas på skärmen. Välj från vilken avdelning
transport skett i den vänstra av de två rullgardinsmenyerna och välj därefter till vilken avdelning i
den högra.
Har transporter skett under månaden visas en lista med transportdatum. Dubbelklicka på det
datum som ska visas. Transporten visas nu på skärmen. För att se en komplett lista över en
specifik artikel, enskild artikelgrupp eller samtliga artiklar som överförts under månaden, välj
“Selektering” i menyraden.
Markera om sökning ska ske på enskild artikel, enskild varugrupp eller samtliga varugrupper
genom att klicka på en av de tre valen överst. Välj därefter Start nederst i fönstret för att starta
sökningen eller tryck på “Avbryt”.
Vid sökning på enskild artikel visas ett mindre fönster på skärmen. Välj ur listan vilken artikel som
ska visas genom att dubbelklicka på artikelnamnet. Har artikeln transporterats mellan avdelningar
under månaden visas en lista över transporterna. Har inga transporter skett är listan tom.
Vid sökning på enskild varugrupp visas ett mindre fönster på skärmen. Välj vilken varugrupp som
ska visas genom att dubbelklicka på dess namn i listan. Samtliga transporter inom aktuell
varugrupp som skett under månaden visas i en lista på skärmen. Har inga transporter skett är
listan tom.
Vid sökning på samtliga varugrupper visas en lista över de varugrupper inom vilka transport
mellan avdelningarna skett under månaden. Har inga transporter skett är listan tom.
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Utskrift Listor

Diverse blanketter
Under menyvalet “Utskrift Listor->Diverse Blanketter” finns rekvisitions- och beställningslistor för
samtliga varutyper dvs drycker, råvaror och förbrukningsmaterial. Listorna är baserade på
rekvisition för avdelningar respektive huvudlager, eller beställningslistor till leverantör.
Efter huvudval gällande “Rekvisition lagerställen ” eller “Beställning till leverantör” visas ett nytt
menyval. För rekvisition väljes avdelning eller huvudlager följt av varugrupper. För leverantör
väljes leverantör, artikeltyp följt av varugrupper. När önskade varugrupper är markerade sker val
av utskrift.

Artikelregister
För att skriva ut hela artikelregistret eller delar därav, klicka på “Utskrift Listor->Artikelregister”.
Ett mindre fönster visas på skärmen. Ange ett intervall för vilka rader som ska skrivas ut eller
godkänn angivet radalternativ som omfattar hela artikelregistret. Välj “Utskrift” i menyraden och
klicka på Ok för utskrift.

Inventeringslista
För att skriva ut lista för inventering, välj “Utskrift listor->Inventeringslista”. Ett mindre fönster visas
på skärmen. Välj för vilken varutyp och avdelning respektive huvudlager listan ska skrivas ut. Välj i
förekommande fall avdelning och därefter vilka varugrupper som ska skrivas ut genom att
dubbelklicka på namnen. Välj därefter “Utskrift” i menyraden.
Ett mindre fönster visas med val på “Tom inventeringslista” eller “Inklusive saldo” för möjlighet till
utskrift av lagersaldo eller inte.
Samma gäller för råvaror/förbrukning men med ett extra menyval gällande utskrift med inpriser eller
ej. Utskrift med inpriser gäller som stöd vid inventeringen.

Recept
För att skriva ut samtliga recept inlagda i systemet, välj “Utskrift listor->Recept”. Välj vilken typ av
recept, eller om utskrift ska ske endast av receptnamn. Välj sedan “Utskrift” i menyraden för utskrift.
De valda recepten skrivs först ut på skärmen med val för utskrift till skrivare.
Från menyvalet “Funktioner->Recept med ingred.” sker sökning genom samtliga recept med urval
på vald artikel. En lista visar samtliga recept innehållande vald artikel med möjlighet till utskrift.

Leverantörer
För att skriva ut en lista över leverantörer inlagda i systemet, välj “Utskrift listor->Leverantörer”. Välj
för vilken varutyp leverantörsuppgifterna ska skrivas ut. Välj “Utskrift” i menyraden för utskrift.

Utskrift Inventering
Den första kolumnen visar “Drycker”, den andra visar “Råvaror” och den tredje visar “Förbrukning”.
Den fjärde kolumnen visar under vilka rubriker och i vilken ordning listan ska skrivas ut. För att ändra
rubrik, dubbelklicka i rubrikfältet. Ett nytt fält visas i nederst av fönstret. Fyll i eller ändra texten i
fältet och välj “Acceptera” eller “Avbryt”. Den nya texten visas i rubrikraden. Koppla sedan de olika
varugrupperna till dessa rubriker för styrning av summeringen genom att dubbelklicka på respektive
varugrupp i fönster nummer 1. Ange därefter nederst aktuell stryning till huvudgrupp och spara.
Välj i rullgardinsmenyen för utskrift av “Ingående lager” eller “Ingående saldo”. Val av “Ingående
lager” ger utskrift på artikelnivå. “Ingående saldo” ger utskrift av sammandrag på huvudgruppsnivå.
Det tredje menyvalet “Saldo månad - månad” ger utskrift med ett sammandrag inkl. tidigare period.
Samtliga avdelningar skrives ut om “Samtliga” är markerad. Med “Selektering” sker urval genom val
av “Avdelning” i menyraden. Välj därefter i femte kolumnen vilken eller vilka avdelningar som ska
skrivas ut genom att dubbelklicka på namnen. Välj därefter “Summering” överst med knapp 1.
Två knappar visas nu nederst av fönstret, välj “Start Summering” för att starta summeringen eller
“Avbryt” för att avbryta. Lagervärdet visas nu i den fjärde kolumnen. För utskrift väljes “Utskrift” i
menyraden eller med knapp 2.

Utskrift beställningspunkter
Från menyvalet “Avdelning” sker val av huvudlager eller avdelningar för respektive artikeltypp. Efter
val av huvudlager eller avdelningar sker urval på varugrupp för utskrift av beställningspunkter.
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Utskrift Listor

Journalregister
I journalregistret lagras alla rekvisitioner, inleveranser, interntransaktioner, totalt inköp samt
uppgifter för användare.
Klicka på “Utskrift Listor->Journaltegister” och välj Drycker, Råvaror eller Förbrukning. Ett nytt fönster
visas på skärmen.

Inleveranser
För att skriva ut inleveranser, välj menyrubriken “Funktion->Inleveranser” och ett nytt fönster visas
på skärmen för val av leverantör. Därefter visas samtliga inleveranser från vald leverantör på
skärmen. Välj “Selektering” i menyraden och därefter “Enskild Artikel”, “Enskild Varugrupp”, eller
“Samtliga Varugrupper”. Välj “Start” nederst i fönstret för att starta summering eller “Avbryt”.
Ett mindre fönster visas på skärmen för val av tidsintervall som ska skrivas ut. Ange ett tidsintervall
följt av Enter. Efter summeringen visas resultatet på skärmen. Klicka på knappen “Utskrift” för att
skriva ut eller välj “Avbryt”.
Rekvisitioner
För att skriva ut rekvisitioner klicka på menyrubriken “Funktioner->Rekvisitioner”. Ett nytt fönster
visas på skärmen. Välj avdelning och ett nytt fönster med samtliga rekvisitioner för vald avdelning
visas på skärmen.
Vid urval av rekvisitioner sker detta på samma sätt enligt ovanstående gällande leverantörer.
För att se interntransaktioner av enskild varugrupp, markera “Enskild Varugrupp” enligt ovan. Klicka
på “Start” och ange tidsintervall följt av Enter.
En lista med varugrupper visas i ett nytt fönster på skärmen. Välj varugrupp och en lista över
interntransaktioner visas på skärmen. För utskrift, klicka på knappen “Utskrift” nederst.
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Utskrift Listor

Journalregister
Interntransaktioner
För utskrift av interntransaktioner sker val från menyrubriken enligt bilden nedan:
“Funktioner->Interntransaktioner”. Välj om utskriften ska gälla enskild avdelning eller samtliga
avdelningar samt om det gäller säljande avdelning eller köpande avdelning. Välj “Selektering” i
menyraden följt av avdelningar genom att dubbelklicka på avdelningsnamnet. Markerad rad indikerar utskrift. För att ta bort markeringen, dubbelklicka igen. Välj sedan knappen “Acceptera” längst
ned i fönstret. Ett nytt fönster visas på skärmen. Välj där om utskrift ska ske av enskild artikel,
enskild varugrupp eller samtliga varugrupper, genom att klicka på rubrikerna. Välj sedan “Start” med
knappen längst ned. Ange tidsintervall som visas på skärmen och bekräfta med Enter.

Enskild artikel
Vid utskrift av enskild artikel, visas en lista med artiklar i ett nytt fönster på skärmen. Dubbelklicka
på namnet på vald artikel och interntransaktionerna av artikeln visas på skärmen. Artikeln anges
med namn, radnummer, enhet, antal och inpris. För utskrift väljes “Utskrift” längst ned i fönstret
och uppgifterna skrivs ut. Har inga transaktioner gjorts visas info med texten “Uppgifter Saknas”.
Klicka på “Ok” och påbörja en ny sökning genom att markera enskild artikel, enskild varugrupp
eller samtliga varugrupper enligt ovan.
Enskild varugrupp
För att se interntransaktioner av enskild varugrupp, markera “Enskild Varugrupp” enligt ovan. Välj
därefter “Start” följt av tidsintervall som visas på skärmen och bekräfta med Enter.
En lista med varugrupper visas i ett nytt fönster på skärmen. Välj varugrupp genom att dubbelklicka på namnet. Listan över interntransaktioner visas på skärmen. För att skriva ut, klicka på
knappen “Utskrift” längst ner i fönstret.
Samtliga Varugrupper
För att skriva ut interntransaktioner för samtliga varugrupper, markera “Samtliga Varugrupper”
enligt ovan. Klicka på “Start” och ange tidsintervall följt av Enter. En lista med transaktioner inom
samtliga varugrupper visas på skärmen. För att skriva ut, klicka på knappen “Utskrift” längst ned i
fönstret.

Totalt Inköp
För att se totalt inköp under en viss period, välj “Utskrift Listor->Journalregister” följt av Drycker,
Råvaror eller Förbrukningsmaterial. Ett nytt fönster visas på skärmen. Klicka på “Funktioner” i
menyraden och välj där “Totalt Inköp”. Välj därefter “Selektering” i menyraden och starta sökning
med knappen “Start” som visas i den nedre delen av fönstret. Ange tidsintervall och tryck Enter.

Journal lagerhantering
En lista på samtliga användare som loggat in i lagersystemet. Här framgår datum, tid, namn och
jobb. Listan kan sorteras med klick på valfri kolumn. Utskrift kan ske från menyvalet “Utskrift”.
Listan har automatisk radkontroll och innehåller historik på den senaste fya månaderna.
Inträde till listan kan också sker genom snabbtangenten Ctrl+J.
Ytterligare information erhålles från innehållsförteckningen under “Speciella funktioner”.
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Utskrift Listor

Totalt Försäljning
För att se total försäljning inledes detta med knapp
nummer 1 märkt “Selektering”. Här väljes avdelningar och
månadsperioder enligt bild till höger.
Därefter startas summeringen med knapp två märkt med
ett summatecken.
Vid summeringen visas en lista enligt nedanstående bild.
Listan är uppdelad på valda avdelningar med summerade
familjegrupper.
Varje varugrupp summeras från försäljning under valt
månadsintervall.
Det är viktigt att artikelregistret är uppdaterat med dess
olika recept på drinkar och på glas. Betr. länkade glas
menas glas på fatöl och t.ex. vinsorter.
Listan kan skrivar ut med knapp 3, märkt “Utskrift”.
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Inventering

Inventering drycker
Välj

“Inventering->Drycker->Avdelningar->Inventering Månadsskifte”.

Inventering sker per avdelning vid månadsskifte och ligger som underlag för aktuellt lagersaldo
inom månaden. När ett saldo anges lagras detta som ingående inom aktuell period samtidigt som
utgående i förra perioden. Samtidigt korrigeras aktuellt lagersaldo inom perioden med hänsyn till
vad som är totalt rekvirerat och sålt för aktuell artikel och avdelning. Funktionen för lagersaldo blir
alltså: ingående + rekvirerat - sålda + kross - svinn. Detta ger möjlighet att kunna korrigera ett
inventerat värde inom månadsperioden.
Inventering skrives in efter att byte av period har skett i lagersystemet. Vid byte av period rensas
den gamla inventeringen. Detta innebär att den förra inventeringen framgår på skärmen om
användaren har glömt att byta period. Skulle användaren trots detta försöka att skriva in en
inventering efter en ny kalendermånad, bromsas detta, och användaren uppmanas att först byta
period i lagersystemet.
Detta innebär att när ett inventeringssaldo anges justeras direkt lagersaldot med hänsyn till vad
som ev. har skett under inventeringsperioden. Hänsyn tages till rekvisitioner, inleveranser osv.
Lagersaldot är alltså en funktion av ingående + rekvirerat - försäljning + kross - svinn som tidigare
har framgått.
Denna funktion innebär att vid integrering till ett kassasystem sker reduceringen av lagersaldon
från försäljning på månadssaldon. Förutsättningen för detta är att alltid ta hänsyn till vad som
skett på artikelnivå. (bonga rätt!!)

Samtliga funktioner framgår under menyval “Funktioner” med dess snabbtangenter som Inskrift,
Radera, Avdelning, Huvudlager, Varugrupp och Utskrift.
Vid byte av avdelning ligger varugrupp kvar och vid byte av varugrupp ligger också avdelning kvar.
Detta ger flexibilitet och samma funktioner gäller också vid inventering i huvudlager. Skillnad för
huvudlager är att inventering sker endast i hela flaskor, alltså ej på centiliternivå. Inga “öppna”
artiklar kan inventeras i huvudlagret.
Sorteringen är förvald på artikelnamn men kan ändras genom att klicka på rubrik.
Sökning kan ske på artikelnamn i inmatningsfältet upp till höger. Markör flyttas automatiskt vid
inskrift av artikelnamn.
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Inventering

Fritt intervall
Start av fritt intervall sker genom “Inventering->Drycker->Avdelningar->Fritt intervall”.

Efter inträde till fritt intervall inledes inventeringen med val av avdelning. Val av avdelning sker
med den första knappen till vänster.

En fråga ställs om start av nytt intervall och följs med val av varugrupp.
Vid återinträde till fritt intervall samma dag och samma avdelning, sker ej denna fråga och tidigare
inventering ligger kvar.

Inventeringen på fritt intervall sker med val av varugrupp och tillhörande artiklar. Efter att inventeringen är klar på valda avdelningar och varugrupper kan utskrift ske genom en differenslista.
Inträde till differenslista för “Fritt intervall” är “Statistik->Drycker->Avdelningar->Månad”.
När månad är vald väljes utskrift och “Fritt intervall”. Efter det att “Fritt intervall” är valt är inventerade avdelningar gällande “Fritt intervall” markerade för utskrift.
Utskrift av följande differenslista ger aktuella artiklar med hänsyn till föregående dags försäljning.
Ev. diff sker genom funktionen: ing inventering + totalt rekvirerat - inventering fritt intervall.
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Inventering

Inventering råvaror/förbrukning
Från “Inventering->Råvaror” eller “Förbrukning” följt av “Huvudlager->Inventering->Månadsskifte”.
Inventering sker med val av varugrupp. Efter varugrupp är vald sker val av lagerplats genom att
klicka på listan till höger enligt nedanstående bild. När ett saldo anges är det nödvändigt att
bekräfta med tangenten Enter. Efter Enter har tryckts lagras det inventerade saldot som ingående
inom aktuell period och samtidigt utgående i förra perioden. Om inte Enter tryckes ner sparas ej
angivet saldo.
Genom att välja annan lagerplats till höger kan fortsatt inventering ske på samma varugrupp. En
artikel kan existera på olika lagerplatser inom samma varugrupp.
Efter det att samtliga artiklar har inventerats inom en varugrupp sker byte av varugrupp med första
knappen upp till vänster.
En artikel kan existera på 16 olika platser inom huvudlagret och samma gäller också vid inventering
på avdelningar för råvaror/förbrukning. Definiering av lagerplatser sker från Artikelregister råvaror/
förbrukning, se innehållsförteckning sid 3.

Från andra knapp till vänster läses samtliga artiklar in med urval på prefix enligt kolumn 2.
Denna sortering gäller för mycket stora lager och med utrymmen där hyllor är märkta med ett
prefix som alternativ till sortering på varugrupper.
Båda funktionerna kan nås med snabbtangenterna Ctrl+V för varugrupp och Ctrl+P för prefix och
denna information erhålles under menyvalet “Funktioner” som också är en genomgående regel.
En genomgående regel i hela lagersystemet är att under menyvalet “Funktioner”, erhålles
komplett information med tillhörande snabbvalstangenter.
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Avvikelser

Inskrift av kross/svinn
Inskrift sker genom “Inventering->Drycker->Avdelningar->Lagersaldon/Avvikelser” och därefter
sker val av avdelning. Inträdet kan också ske till huvudlagret.
Nästa val är val av varugrupp och aktuella artiklar visas i en lista på skärmen.

Inskrift av kross sker genom dubbelklick eller tryck på Enter
i kolumnen kross. En lista visas med kross lagrat på aktuellt
datum. Tidigare inskrivet kross i listan summeras automatiskt
efter det att “Spara” har valts.
När det gäller svinn sker samma procedur som för kross.
Skillnaden mellan kross och svinn är att svinn ej är en
“godkänd” avvikelse och erhålles normalt med utskrift av
en differenslista.
Vid utskrift av en differenslista räknas kross i positiv form,
medan svinn räknas negativt.
Detta innebär att funktionen vid beräkning av differenser är:
differens = ing + rekvirerat - försäljning + kross - svinn - utg
ing och utg
rekvirerat
försäljning
kross/svinn

ingående resp. utgående inventering
totalt rekvirerat till avdelning i månaden
totalt sålt från Trivec i vald månad
totalt definierade avvikelser i vald månad

Utskrift av kross eller differenslista sker från statistik,
se innehållsförteckning på sid 4.
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Byte av period
Periodbyte kan göras då samtliga inleveranser och rekvisitioner är klara för avslutad period. Detta
måste inte ske exakt vid månadsskiftet utan systemet ligger kvar i föregående månad tills allt är
klart för periodbyte.
Reducering av artiklar från försäljningen har stannat upp tills byte av period har skett. Detta
påverkar också informationen under menyvalet Trivec med lagrade datum för information av
försäljning från Trivec.
Vid periodbyte nollställs samtliga lagersaldon. Inleveranser och interna rekvisitioner flyttas över till
journalregistret där samtliga transaktioner sparas i kronologisk följd.
Tidigare inventeringar är tillgängliga för utskrift efter det att periodbyte skett. Inventeringssaldot
ligger kvar statiskt för varje månad som stöd för olika kalkyleringar och utskrifter.
För att byta period, välj “Inventering->Byte av Period”. Ett mindre fönster visas på skärmen. Klicka
på knappen “Start” . En dialogbox frågar nu om inträde till ny månad ska ske.
Svara Ja för start eller Nej för att avbryta.

Inloggade användare visas i en lista till höger i bilden nederst, och om fler än en användare är
inloggade visas följande skylt med frågan om “Urloggning av användare”.

Vid svar ja på denna fråga loggas automatiskt alla inloggade ut efter ca. 1 minut och därefter
startar automatiskt byte av period.

Connect lagersystem - User Guide 3.5

© 2018, Connectsystem AB

- 35 -

Statistik

Statistik
Månadsstatistik lagras under 12 månader. Välj “Statistik” och välj “Huvudlager” eller “Avdelningar”.
Ett nytt fönster visas på skärmen med föregående månad förvald. Välj därefter avdelning genom
att klicka på “Avdelning” i huvudmenyn. Ett nytt fönster visas på skärmen.
Välj önskad funktion i listan för utskrift.
Ing
Rek
Kross
Svinn
fsg
Länkat
Transp

Ingående inventering
Totalt rekvirerat under månaden
Accepterade avvikelser
Ej accepterade avvikelser
Försäljning
Recept
Transport mellan avdelningar

Med tryck på knapp för utskrift sker urval på differenser, kross, förbrukning, bruttovinst artikelnivå,
bruttovinst varugrupper, omsättningshastgihet, utpriser avdelningar eller fritt intervall.
Fritt intervall förutsätter att inventering är gjord på ett fritt intervall; Se inventering.
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Trivec

Trivec
Se överförd försäljning
Val av framtagen avdelning från en lista innehållande endast försäljningsavdelningar
från Trivec. Listan ligger inledningsvis sorterad på artikelnamn. Sorteringsval kan ske med ett klick
på önskad rubrik.
De olika kolumnerna innehåller följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rad-nr för Connect
Rad-nr för Trivec
Artikelnamn
Antal sålda från föregående dag
Summa i kronor från dagsförsäljningen
Antal sålda totalt i aktuell period.
Summa i kronor från månadsförsäljningen
Storlek, innebär hur olika artiklar är sålda

Byte av datum kan ske på tidigare vald avdelning
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Handterminal

Handterminal
iPhone / Android är vald för inventering.
Med hjälp av en din mobil sker lagerhantering på
det snabbaste sättet. Handterminalen kan
användas på två sätt.
• Inventering med streckkoder utskrivna från
lagersystemet, eller leverantörs streckkoder
• Beställning/leverans med streckkoder från
lagersystemeteller från vald leverantör.
Vid inventering användes en nerladdad app som
ett inventeringsprogram. Detta inventeringsprogram kan anpassas med upplägg av aktuella
avdelningar vilket styrs från lagersystemet.
Mobilen anpassas helt från lagersystemet
beträffande antal avdelningar, avdelningsnamn
och samtliga leverantörer.
Inventering sker med urval på avdelningar och överföring från terminal till lagersystem sker efter
det att inventeringen är klar.
Vid beställning/leverans anpassas handterminalen på samma sätt men med upplägg av aktuella
leverantörer gällande drycker, råvaror och förbrukningsartiklar.
Till skillnad mot beställning på traditionellt sätt med penna och papper från lagerutrymmen,
användes handterminalen med streckkoder sittande som etiketter på hyllkant eller som A4-format
i pärm.
Användaren väljer inledningsvis leverantör och ”scannar” med tillägg av antal artiklar. När denna
procedur är klar anslutes handterminalen och de olika beställningarna skickas över till lagersystemet
där beställningarna kan skrivas ut eller faxas till leverantör.

Utskrift av streckkoder
Utskrift av streckkoder sker från menyval handterminal. Från nedanstående fönster sker val på
avdelning följt av val på artikeltyp med markering av önskade varugrupper. Vid utskrift sker val på
A4-format eller av etiketter. Vid etikettutskrift sker val på enkel eller tvåspaltig utskrift.
Möjlighet finns också för utskrift av enskilda etiketter då aktuella artiklar markeras för utskrift.
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Extra info från inleveranser

Sökning extra info

Med extra info väljes “Nuvarande period” eller tidigare perioder följt av intervall. Därefter väljes
“Start” och samtliga inleveranser inom vald period framträder i listan. Sortering kan ske med ett
klick på aktuell rubrik. Om fakturanummer är ifylld framträder också fakturanummer i listan.

Med ett dubbelklick på vald rad framträder aktuell följesedel innehållande all information-
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SPECIELLA FUNKTIONER
Kalkylering med export till Excel
Med snabbtangent Ctrl+T kan följande underordnade fönster erhållas. Proceduren inledes med
val av föregående period.
Kalkyl räknas på ingående inventering + inleverans - utgående inventering. Första summeringen
sker på artikelnivå sorterad på varugrupp.
Andra underliggande nivån är summering på familjegrupper från första nivån.
Tredje nivån är summerat på huvudgrupper från överliggande familjegrupper.
Sista och fjärde nivån sker med export till Excel för möjliget till kalkyl med hänsyn till försäljning
från Trivec på vald period. Resultat ges i procent med inbyggda formler i Exceldokumentet.

Varje nivå kans skrivas ut och framtagen period till Excel ligger sparad för vald period.
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Transport
Med snabbtangent Ctrl+Z kan transport göras mellan avdelningar. Denna speciella väg för
transport mellan avdelningar ger användaren en snabb överblick från vilken avdelning artikeln kan
transporteras. Här framgår information om i vilka avdelningar vald artikel existerar för transport.
Inledningsvis sker val av artikel för transport från en artikellista vid inträde med Ctrl+Z. Efter det
att en artikel är vald visas artikelns lagersaldo på samtliga avdelningar.
I nedanstående exempel är en vinartikel vald för transport från avdelning Restaurang till Lilla baren
och antalet flaskor är 2 stycken. Ytterligare artiklar kan läggas till transportlistan genom övre knapp
till vänster. Här sker samma förfarande som tidigare med val från artikellistan och angivet antal. För
de olika artiklar som hämtas sker transport mellan de avdelningar som bestämdes inledningsvis.
När transportlistan är klar sker transport med ett klick på knappen “Transport” ner till höger.
Nu ges en fråga om transport och vid svar “Ja” ställs fråga om utskrift. Om utskrift accepteras sker
transport mellan valda avdelningar. Utskrift är en bekräftesle på att transport har skett och är ett
kvitto för transaktionen.
Formatet på utskriften är anpassad för utskrift till “bongskrivare” vilket eliminerar extra skrivare i
avdelningarna.
Utskriften kan se ut enligt exempel:
Restaurang
2007-08-16
Användare 1

11:45

Från:
Till:

Restaurang
Lilla baren

Artikel
Noble abad rött

Antal
2
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Kontroll för enskild artikel
Med snabbtangent Ctrl+X kan kontroll göras på en enskild artikel. Denna funktion ger möjlighet
att snabbt kunna se statusen på en försäljningsartikel i Trivec.
Med knapp nummer 1 upp till vänster sker val av försäljningsavdelning och med knapp 2 sker val
av huvudlager.
Efter det att avdelning är vald väljes artikel genom knapp nummer 3. Här framträder en lista med
samtliga artiklar. Efter vald artikel kan ett inventerat värde anges i övre inmatningsfält och det är
viktigt att inmatningen bekräftas med Enter. Summering startas med knapp nummer 4 märkt med
ett summatecken
En lista framträder med vald artikels aktuella status. Ev. länkade recept inkluderas i summeringen.
Utskrift kan ske från framtagen summering med knapp 5.
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Memo
Med snabbtangent Ctrl+M sker inträde till en texteditor. Här kan information definieras och sändas
till utvalda eller samtliga användare. Om information är definierad till användare framträder denna
på användarens skärm efter det att han har loggat in i lagersystemet.
Inmatningen för information till användare sker enligt följande bild:

Urval kan göras på användare från menyvalet “Info -> användare”,
och genom att dubbelklicka på användare i listan markeras dessa
för att gälla för aktuellt meddelande.

Vid återinträde för korrigering av existerande information kan
korrigering ske av informatin och med koppling till användare.
Genom menyvalet “Radera” kan val ske på “Aktuell” eller “Samtliga”.
Utskrift kan ske av existerande information.
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Journal lagerhantering
Genom snabbtangent Ctrl+J erhålles en lista för samtliga användares arbete lagrad med datum
och tid. Listan behåller automatiskt en begänsad storlek och visar information för ca. 3 månader.

Sortering kan ske med klick på varje kolumns rubrik.
Utskrift kan ske från menyvalet “Utskrift”.
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Administration
Inloggning
För att logga in i Connect tryck på knappen
“Logga in” och en lista med olika användare
visas. Skriv ditt namn följt av Enter, alternativt
dubbelklicka på ditt namn i listan. Ett fält
öppnar sig för inskrift av lösenord. Skriv ditt
lösenord i fältet och bekräfta med Enter.

Administration av användare
För att administera användarnas rättigheter välj “System->Rättigheter”. Ange administratörs
lösenord och tryck Enter.
I nedanstående fönster visas en bild med samtliga användarnamn i den vänstra delen. För att
lägga till eller ändra användarnamn, dubbelklicka på det namn som skall ändras. En ruta visas,
skriv där in nytt namn och lösenord, klicka på spara och den nya användaren är upplagd. För att
ta bort användare dubbelklicka på raden, en ruta visas på skärmen. Klicka på “Radera”, bekräfta
borttagningen genom att välja “Ja” för att radera och “Nej” för att avbryta.

Sätta rättigheter för användare
Varje upplagd användare visas i listan till vänster. Markera den användare som ska administreras
och klicka på de olika funktionerna i mittenfältet. I listan till höger visas de rättigheter som finns
under respektive funktion. Genom att dubbelklicka på respektive funktion aktiveras eller
avaktiveras rättigheten. Genom högerklick markeras respektive avmarkeras samtliga funktioner.
Markerad rad anger att användaren har rättighet till vald funktion. En rättighet tas bort genom att
åter igen dubbelklicka på respektive funktion i den högra delen av fönstret. De nya inställningarna
sparas genom att välja “Spara” nederst i fönstret.

Inställning av skrivare
Funktionen att styra utskrifter
till specifika skrivare har
tillkommit för att säkra att en
utskrift av exempelvis rekvisition
kommer till den person som
hanterar rekvisitioner eller gör
alla beställningar.
Upplägg av befintliga skrivare,
dvs skrivare som finns i
nätverket görs genom att välja
“Inställning av skrivare” i
menyraden.

Dubbelklicka på den rad där den nya skrivaren ska listas. En lista över befintliga skrivare i
nätverket framträder. Välj skrivare genom att dubbelklicka på dess namn. Vald skrivare läggs till i
listan. Dubbelklicka på nästa rad där nästa skrivare ska listas. Listan över befinliga skrivare visas,
dubbelklicka för att lägga till skrivaren. Upprepa om fler skrivare ska läggas till.
I den högra delen av varje skrivarrad, under rubriken “Extra Info”, finns utrymme för extra information. Dubbelklicka i den högra delen av skrivarraden och en textruta visas på skärmen. Skriv in
den text som ska visas och klicka på “Spara”. Texten visas i den högra delen av raden för aktuell
skrivare. För att spara upplägget av skrivare klicka på “Spara”.
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Styra utskrifter till specifik skivare
För att styra olika utskrifter till specifika skrivare i nätverket, kan skrivare väljas per användare
och utskrift enligt bilden på föregående sida. Anges inte en specifik skrivare, sker val genom
Windows utskriftshanterare och användaren kan själv välja till vilken skrivare utskriften ska ske.
Styrning av utskrifter till en förutbestämd skrivare görs genom att placera markören på det
användarnamn vars utskrifter skall styras, klicka på “Val av skrivare” dvs den sista knappen i
mittkolumnen. Dubbelklicka sedan på det dokument som skall styras. En lista med tillgängliga
skrivare visas på skärmen. Välj skrivare genom att dubbelklicka på skrivarnamnet i listan. Till
höger om den lista som skall skrivas ut visas namnet på skrivaren. För att ta bort en tilldelad
skrivare makera raden och tryck på Delete. Skrivaren har nu tagits bort från aktuellt dokument.

Språkval för användare
Användaren kan arbeta i systemet med något av de
tillgängliga språken. Välj “Språk” i huvudmenyn och en
undermeny för språkval visas. Klicka på önskat språk och
all programtext på skärm och utskrift sker på valt språk.
Språkvalet är relaterat till aktuell användare och ligger
kvar nästa gång användaren loggar in. Olika användare
kan därför arbeta på olika språk.

Inloggade användare
I stora nätverk kan det i vissa fall vara viktigt att kunna “logga ut” samtliga eller vissa användare.
Detta kan gälla t.ex. vid uppdatering av lagersystemet eller under andra omständigheter.
Information om inloggade användare och ev. urloggning sker enligt följande. Denna funktion nås från
“System->Användare”. Därefter sker fråga om administratörs lösenord. Ange lösenord och tryck på
Enter för inträde till nedanstående skärmbild med en lista för samtliga inloggade användare .
Urloggning av användare inledes med menyvalet “Selektering”. Nästa menyval är “Funktioner”. Här
väljes urloggning med eller utan meddelande till inloggade användare. Nästa menyval är “Tid” för
urloggning där 1 minut är förvald men kan ändras. Tid sättes för inloggning om ansvarig skuller råka
glömma att släppa in användare igen. Skulle så ske öppnas automatiskt inträde till användare efter
en förvald inloggningstid. Inloggningstiden är förvald till 20 minuter men kan ändras.
Nästa menyval är “Info”. Information kan här skrivas som meddelande till inloggade i systemet för att
uppmana användarna att tillfälligt avsluta sitt arbete och logga ut. En skylt visas efter en minut på
användarnas skärm med den information som är inskriven för urlogging.
Skulle användare ej logga ut sker urloggning automatiskt efter en förvald tid för urlogning. Endast
den person som startat urloggningsproceduren kan logga in med möjlighet att åter öppna för
inloggning genom menyvalet “Start inloggning”.
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Konfigurering
Definition av avdelningar
För att anpassa systemet till den egna verksamheten definieras
aktuella avdelningar.
Välj “System->Konfigurering->Definition avdelningar”. Dubbelklicka
på raden för avdelning. Ett mindre fönster visas på skärmen. Fyll
där i avdelningsnamnet och välj “Spara”. Fortsätt på samma vis
med övriga avdelningar. För att avsluta välj “Spara” i den övre
menyraden.

Definition av försäljningsgrupper
För att ange vilka försäljningsgrupper olika
artiklar tillhör, välj “System->Konfigurering>fsg-grupper”. Här anger man t.ex. att artiklar
under familjegruppen vitt och rött vin tillhör
lättvin osv.

Definition av råvarugrupper
Råvarugrupper avser alla matartiklar från
köket. Under råvaror finns utrymme för 15
olika varugrupper.
Ange namn för vilka råvarugrupper genom att
välja ”‘System->Konfigurering->Definition rvggrupper”. Dubbelklicka på den rad som skall
namges eller ändras. Ett mindre fönster visas
på skärmen. Ange eller ändra namnet och välj
“Spara”.

Definition av förbrukningsgrupper
Förbrukningsartiklar innefattar alla i restaurangföretaget förekommande förbrukningsartiklar och kan
delas upp i max 50 varugrupper.
För att ange namn på förbrukningsgrupper i systemet, välj “System->Konfigurering->Definiering
varugrupper->Förbrukning”. Dubbelklicka på den rad som skall namges eller ändras. Ett mindre
fönster visas på skärmen. Ange eller ändra namnet och välj “Spara”. För att ta bort en varugrupp,
dubbelklicka på raden och tag bort texten. Välj därefter “Spara” i menyraden.

Dataöverföring med Trivec
För att styra att en avdelning belastas av en annan avdelnings försäljning, kan styrning ske till
annan avdelning på varugruppsnivå.
Välj “System->Konfigurering->Dataöverföring med Trivec”. Dubbelklicka på avdelningsnamn (styrning
från).

Dubbelklicka därefter på varugrupp och välj avdelning
där reducering skall ske genom att dubbelklicka på
avdelningsnamnet. Tryck därefter på knappen “Spara”.
Reducering av angiven varugrupp sker nu från den andra
avdelningen.
Avdelningen har nu blivit markerad med texten “Styrning”
som indikerar att en styrning existerar.
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Brutna / Obrutna varugrupper
Under “Brutna/Obrutna Varugrupper” anges om
artiklar rekvireras i hel eller bruten enhet t.ex.
om rekvirering sker med flaskor eller backar.
För att ange hur en varugrupp rekvireras, välj
“System->Konfigurering->Brutna/Obrutna
Varugrupper”. Dubbelklicka på raden för aktuell
varugrupp. Texten bruten framträder på raden.
För att ange att varugruppen säljs obruten
dubbelklicka på raden och texten försvinner.
För att spara de nya inställningarna, välj “Spara”
i menyraden.

Konfigurering av momsklasser
För att ange de olika momsnivåer som kan
gälla inom företaget, anges eller ändras de
olika nivåerna under “System->Konfigurering>Konfigurering momsklasser”. Avsluta genom
att välja “Spara” eller tryck på tangenten Esc
för att avbryta.

Enhet för inventering
Vid inventering kan man väja mellan att inventera i
procent eller i centiliter. För att ange sitt val, klicka
på “System->Konfigurering->Inventering i cl/
procent”. Ett mindre fönster visas på skärmen.
Ange genom att klicka på ett av alternativen. Välj
därefter “Spara”.

Procentsatser för försäljninggrupper
Önskar man ett procentuellt påslag på
inköpspriset för en vara anges detta under
“System->Konfigurering->Proc.-satser fsggrupper”. Ett mindre fönster visas på
skärmen. Dubbelklicka på raden för den
försäljningsgrupp som ska anges och skriv in
procentsatsen i rutan som visas på skärmen.
Välj därefter “Spara”.

Procentsatser för råvarugrupper
För att ange procentsats för råvarugrupper
välj “System->Konfigurering->Proc.-satser
rvg-grupper”. Ett mindre fönster visas på
skärmen. Dubbelklicka på raden för den
råvarugrupp som ska anges och skriv in
procentsatsen i rutan som visas på skärmen.
Välj därefter “Spara”.
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Definiering leverantörer
Inträde sker geom “System->Konfigurering->Definiering leverantörer->” följt av val på artikeltyp
som drycker, råvaror eller förbrukning.
Existerande leverantörer framträder i en lista till vänster och vid positionering på önskad
leverantör kan korrigering ske med knapp “Korrigera” överst.
Nästa steg är korrigering genom den aktiverade mittendelen. Korrigerad information sparas med
knapp “Spara” nederst till vänster.

Kundnummer för aktuell leverantör sker med inträde till den högra delen genom knapp märkt
“Kundnummer” från korrigeringsdelen i mitten. I den högra listans nedre del sker inskrift av
kundnummer och leveransadress och sparas med knappen “Spara” nederst till vänster.
Upp till tjugo olika kundnummer med tillhörande leveransadress kan definieras per leverantör.
Fler kundnummer per leverantör användes vid beställning till leverantör från stora kunder med
olika leveransadresser då beställningen har rätt kundnummer och leveransadress.

För att lägga till leverantör i listan, klicka på knapp märkt “Ny leverantör” överst i den vänstra
delen. Resterande hantering är den samma som vid korrigering enligt text överst på denna sida.
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