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Inventering 

Total eller rullande inventering 
Det finns två sätt att inventera på som i grunden handlar om hur många gånger per år 
man inventerar hela lagret. Lagen säger att hela lagret ska inventeras minst en gång per 
år. Om man gör detta vid ett tillfälle eller flera gånger under året spelar ingen roll så 
länge allt har inventerats minst en gång.  
 
Om man gör allt vid ett tillfälle och då räknar alla artiklar väljer man total inventering. 
Om man inventerar delar av lagret vid flera tillfällen som tillsammans gör att hela lagret 
har räknats ska man välja rullande inventering. 
 

Registering 

För att räkna alla artiklar finns det flera sätt. Antingen räknas man artiklarna manuellt 
och anger det manuellt i registreringen. 
 
För att man ska få en hjälp i samband med manuell inventering kan man skriva ut 
inventeringsförslag som gör att man har ett papper med sig och fyller i antalet som finns 
för varje artikel. I detta fall måste alla artiklar på pappret räknas innan man för in 
värderna. När man ska föra in värderna hämtar man förslaget och ändrar de värden som 
inte stämmer. 
 
Man kan också använda handdator för att gå runt och räkna artiklarna. 
 
Alla sätt kan användas samtidigt, dvs man kan föra in artiklar manuellt, använda 
inventeringsförslag samt handdator. Om samma artikel förekommer på flera förslag 
kommer det bli summan av alla registreringar som förs in på lagret, detta gäller däremot 
inte vid handdatorinläsning för då kommer samma artikel på ej godkända förslag att 
plockas bort (finns den på ett godkänt förslag kommer den inte att röras). 
 

Rapporter 

Inventeringsförslag kan skrivas ut i början av en inventering. Under en pågående 
inventering kan man skriva ut listor på inneliggande artiklar samt differenslistor. Efter 
genomförd inventering kan man skriva ut inventerat lagervärde. 
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Förklaring av termer och begrepp 

Total inventering 
Total inventering innebär att man gör en hel inventering vid ett tillfälle. Detta kan 
användas om man inventerar hela lagret vid samma tillfälle. 

Rullande inventering 
Rullande inventering innebär flera delinventeringar under året som tillsammans utgör en 
total inventering av hela lagret. Varje artikel måste ingå i en eller flera delinventeringar. 

Inventeringsförslag 
All inventering lagras på förslag tills dom genomförs. Man kan välja att skriva ut 
förslagen för att senare fylla i korrekt lagerantal. Förslag kan finnas som godkända och 
ej godkända. 

Lagerdatum 
Datum och tidpunkt när lagret hade det saldo som angivits. 
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Arbetsgång Inventeringsförslag 
Utskrift av inventeringsförslag kan användas när man inte har handdator eller som 
komplement vid inventering. Den som inventerar har med sig ett utskrivet förslag och 
fyller i räknat lagerantal. Detta registreras sedan in i programmet genom att hämta upp 
förslaget och korrigera antalen. 

Inställningar 
I Avance Verktyg Programinställningar kan man göra inställningar som påverkar 
utskriften av förslag: 
 

 
 
Sortering anger hur förslagen ska sorteras. Väljer man sidbryt kommer det att bli en 
sidbrytning om sorteringsvalet ändras. 
 
Första urvalet är att endast artiklar som är använda under sista året ska komma med. 
Andra urvalet är om endast artiklar som används på mitt lagerställe ska komma med. 
Det har endast betydelse för de med modulen lagerställe/filial. De båda urvalen stör inte 
varandra, dvs man kan markera båda två.  
 
Antal artiklar anger hur många artiklar som ska finnas per förslag. Det ryms 35 artiklar 
ryms på en sida. 
 
Tillåt inventering av ej lagerförda artiklar innebär att om man anger en artikel som inte 
har lagervräkning kommer man inte få någon varning. 

Utskrift 
Förslag skrivs ut i Rapportbilden fliken Inventering 
(delas med returhantering om man har denna 
modul).  
 
Gör urval på grupper/artiklar eller andra sätt och 
skriv ut förslag. Flera utskrifter kan göras med 
olika urval. 
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Arbetsgång Total inventering 
Inventering finns under menyn Program, välj Inventering. 

Påbörja 
All inventering börjar på fliken Påbörja. Där måste man välja på vilket sätt man tänker 
inventera. Vid total inventering kan man gå direkt till fliken Registrera. 
 

 

Registrera 
Se rubriken Arbetsgång Registrera längre fram i manualen. Registreringen är samma för 
alla sätt. 

Genomför 
När man är klar med registreringen går man till fliken Genomför. 
 

 
 

Nollställ artiklar på ej godkända förslag 

 
Först måste man bestämma sig vad man ska göra med artiklar som finns på förslag som 
inte är godkända. Ange ett lagerdatum och klicka på utför. 
 
Om knappen är utgråad finns det inga ej godkända förslag. 

Nollställ artiklar på artiklar som inte har inventerats 
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Artiklar som inte har ingått i inventeringen alls (dvs inte finns registrerade på något 
förslag) men som har ett lagersaldo, skapa ett förslag på dessa med noll i antal. Ange ett 
lagerdatum och klicka på utför. 
 

Uppdatera lagret – Genomför inventering 

 
 
När man klickar på Genomför uppdateras lagret med nytt lagersaldo från godkända 
förslag för angivet lagerdatum. Lagerrörelser som skett efter angivet lagerdatum för 
varje förslag kommer det tas hänsyn till. Lagret kommer att uppdateras med en 
lagerändring för att nå korrekt lagersaldo. Notatet kommer att sparas tillsammans med 
skapat löpnummer. 
 
Varje utförd inventering tilldelas ett löpnummer. Urval på löpnummer kan göras i 
Rapportbilden. 
 
Om en inventering har pågått mer än 30 dagar kommer man få en varning. 
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Arbetsgång Rullande inventering 
Inventering finns under menyn Program, välj Inventering. 

Påbörja 
All inventering börjar på fliken Påbörja. Där måste man välja på vilket sätt man tänker 
inventera. Vid rullande inventering markerar man kryssboxen och klickar sedan på 
Utför för att starta en rullande inventering.  
 
Finns det redan registrerade artiklar och man ändrar denna inställning kommer en 
varning så att man får godkänna ändringen. 
 

 
 
När en rullande inventering är startad visas istället följande: 

 
 
Fliken Avsluta rullande används när man är klar med alla delinventeringar i en rullande 
inventering. Varje delinventering registreras och genomförs enskilt. När alla 
delinventeringar under en period (oftast år) är klara väljer man att avsluta den rullande 
inventering, man ska alltså INTE avsluta rullande inventering vid varje delinventering. 
 

Registrera 
Se rubriken Arbetsgång Registrera längre fram i manualen. Registreringen är samma för 
alla sätt. 
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Genomför 
När man är klar med registreringen går man till fliken Genomför. 
 

 

Nollställ artiklar på ej godkända förslag 

 
 
Först måste man bestämma sig för vad man ska göra med artiklar som finns på förslag 
som inte är godkända. Ange ett lagerdatum och klicka på Utför. 
 
Om knappen är utgråad finns det inga ej godkända förslag. 

Uppdatera lagret - Genomför 

 
När man klickar på Genomför uppdateras lagret med nytt lagersaldo från godkända 
förslag för angivet lagerdatum. Lagerrörelser som skett efter angivet lagerdatum för 
varje förslag kommer det tas hänsyn till. Lagret kommer att uppdateras med en 
lagerändring för att nå korrekt lagersaldo. Notat kommer att sparas med löpnumret.  
 
Varje utförd inventering tilldelas ett löpnummer. Urval på löpnummer kan göras i 
Rapportbilden. 
 

 
 
Har inventeringen pågått mer än 30 dagar kommer en varning. 
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Avsluta rullande 
När alla delinventeringar är klara för en period (år) avslutar man den rullande 
inventeringen.  
 

 
 

Ej registrerade artiklar 
Artiklar som inte har ingått i någon delinventeringen alls men som har ett lagersaldo, 
skapa ett förslag på dessa med noll i antal. Ange ett lagerdatum och klicka på utför. För 
att kunna fortsätta måste detta förslag genomföras, vill man titta på det kan det hämtas 
upp i registreringen. Genomför förslaget på fliken Genomför. 
 

Avsluta 
Det finns nu två val, båda avslutar inventeringen men man har alternativet att skapa ett 
nytt inventeringslöpnr för valt datum. Detta används om man har flera delinventeringar 
och vill ha ett inventerinslöpnr som innehåller summan av alla delinventeringar. 
Programmet kommer i detta fall att räkna ut vad lagersaldot skulle vara för alla artiklar 
som har ingått i någon delinventering vid valt datum. Datum måste ligga idag eller 
bakåt i tiden. 
 
Efter detta kan man påbörja en ny rullande inventering. 
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Arbetsgång Registrera 
 
Här registrerar man sin inventering.  
 

 
 
Fler alternativ syns om man högerklickar på registreringsformuläret. 
 

 
 
Man kan registrera inventering på flera olika sätt. 

Manuell registrering 

Man anger artikelnummer manuellt eller med streckkodsläsare och fyller därefter i 
antal. Detta upprepas för alla artiklar. 

Förslag eller Godkänt förslag 

Förslag hämtas genom högerklick på registreringsformuläret, välj sedan Hämta förslag. 
Välj förslag att hämta i listan. När förslagen har godkänts väljer man istället att hämta 
godkända förslag. Förslag godkänns genom att markera fältet Godkänd innan man 
sparar. Inventeringsförslag skrivs ut från Rapportbilden. 

Fil 

Textfiler eller Excel filer kan importeras. Textfiler består av två kolumner separerade 
med ”pipe”, ex: ”100|10.5”. I Excelfiler måste första arket användas, kolumn A och B 
används för information. Första kolumnen (gäller både text och excel) innehåller 
artikelnummer och andra kolumnen antal. 
 
Inläsningen kommer att skapa förslag, finns artikeln i Artikelregistret kommer förslaget 
att bli godkänt, saknas artikeln kommer det inte att bli godkänt. Eftersom detta sker per 
rad kan man på samma förslagsnummer både ha godkända och ej godkända rader. 
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Finns samma artikelnummer på ett annat ej godkänd förslag kommer denna artikel att 
tas bort från det andra förslaget och enbart finnas på det som nu skapas. 
 
Inläst fil kommer att flyttas till Backup mapp efter inläsning. 

Handdator 

Inläsning från handdator fungerar på samma sätt som fil inläsning. Handdatorn skapar 
en fil som läses in. För att handdator ska fungera krävs det att man gjort korrekta 
inställningar (se rubriken Inställning handdator). 
 

Arbetsgång registering 
Registrering sker genom valfritt sätt (se ovan). De olika sätten kan kombineras hur man 
vill dvs man kan registrera manuellt, hämta fil och hämta förslag i vilken ordning som 
helst, dock inte på samma registering (dvs spara mellan varje nytt sätt). När en 
registrering är klar och man tänker spara måste man se till att lagerdatum är korrekt 
eftersom det antal som du angivit ska gälla för det lagerdatumet. Markera fältet 
Godkänd (om det är ok) och spara. Man kan hämta upp godkända förslag och korrigera 
alla uppgifter om de skulle vara felaktiga, det är dock endast godkända förslag som 
kommer att finnas med när man genomför en inventering. 
 

 
 
Efter varje förslag som sparas kommer statuslisten högst upp att uppdateras med 
information.  
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Arbetsgång Rapporter 

Rapporter före  
Inventeringsförslag skrivs ut i rapportbilden, fliken inventering. 
 

 
 
Man bör försöka få liknande artiklar på samma förslag så att det ska vara enkelt för den 
som inventerar. När förslagen hämtas upp i registreringen kommer lagret som gällde vid 
utskriften av förslaget att föreslås. Lagerdatum sätts till den tidpunkt som gällde för 
utskriften, detta kan ändras vid inläsningen. 
 

Rapporter under registrering 
Det finns 3 rapporter som kan skrivas ut under en pågående registrering. Differenslistan 
visar differensen mellan registrerat antal och aktuellt lagerantal. 
 

 
 

Rapporter efter genomförandet 
Rapporten Inventerat lagervärde skrivs ut efter att inventeringen är genomförd. 
Skillnaden mellan rapporterna är bara hur lagervärdet beräknas, från medelpris eller 
inpris. 
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Inställning behörighet 
Det finns en möjlighet att ställa in behörighet för inventeringen. Under menyn Arkiv, 
Inställningar och fliken Rättigheter kan man välja två funktioner: 
 

 
 
Genomföra inventering innebär att man har tillgång till fliken Genomför. Ska 
funktionen inte vara tillgänglig för en grupp väljer man Tabort. 
 
Inventeringsadministratör innebär att man kan göra allting. Ska funktionen inte vara 
tillgänglig för en grupp väljer man Ta bort, flikarna Påbörja och Avsluta rullande 
kommer då aldrig att vara tillgängliga. 
 
Förslag på upplägg för tre olika roller: 
 
Den som  -� Registrerar Genomför Startar/lägger upp 
Genomföra Ta bort   
Administratör Ta bort Ta bort  
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Inställning handdator 
Diverse inställningar krävs i FDT.INI på den dator som ska köra handdator för att det 
ska fungera. Första gången detta utförs kommer man få ange vilket program som ska 
användas för kommunikationen med handdatorn. 
 

Metrologic Scanpal 
För Metrologic Scanpal ska man ange ”232_Read.exe” som ligger i mappen 
”c:\Program Files\Metrologic Instruments\ScanPal 2\AG Utilities”. 
 
Därefter startas detta program för att läsa in filen. Se 
gärna till att inläsningen sker till en egen mapp. Ange ett 
namn på fil och övriga inställningar enligt bild. 
 
När man kört inläsningen ett par gånger och det fungerar 
tar man bort krysset i ”always show this dialog box” så 
slipper man ett moment. 
 
Klicka på OK i dialogen samt ”skicka” på handdatorn 
för att läsa in. 

 
 
 
 
 
 

 
Till sist öppnas en dialog där du ska välja den fil som kom från handdatorn. Denna 
kommer endast att visas första gången. Välj samma fil som angavs i föregående bild. 
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Metrologic Optimus 
För Metrologic Optimus ska man ange ”Data_Read.exe” som ligger i mappen 
”c:\Program Files\Metrologic Instruments\Optimus\Communication”. 
 
Därefter startas detta program för att läsa in filen. Se gärna till att inläsningen sker till 
en egen mapp. Ange ett namn på fil och övriga inställningar enligt bild. Vilken COM 
port och interface som ska användas beror på din lokala konfiguration. 
 

 
 
När man kört inläsningen ett par gånger och det fungerar tar man bort krysset i ”always 
show this dialog box” så slipper man ett moment. 
 
Klicka på OK i dialogen samt ”skicka” på handdatorn för att läsa in. 
 
Till sist öppnas en dialog där du ska välja den fil som kom från handdatorn. Denna 
kommer endast att visas första gången. Välj samma fil som angavs i föregående bild. 
 

Manuell konfiguration 
Det är ett antal rader i FDT.Ini som påverkar handdator kopplingen.  
 
[Allmänt] 

Handdator="C:\Program Files\Metrologic Instruments\Scanpal 2\ag utilities\232_Read.exe" 

handdatorfil=C:\FDT\Handdator\handdator.in 

 

Handdator styr vilket program som ska startas. Man kan på denna rad ange $FILE$ för 
att skicka filnamnet till handdatorprogrammet, detta fungerar med Optimus men inte 
med Scanpal. 
 
Handdatorfil styr vilken fil som kommer att läsas in. 
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Felsökning 

Registrering 

Jag har gjort fel och vill börja om 

Alla förslag kan raderas ett och ett, detta gör man genom att högerklicka och välja 
hämta förslag, välj förslagen ett och ett samt välj radera. Samma sak måste sedan göras 
för godkända förslag. 
 

Hur nollställer jag alla artiklar som har ett lagersaldo 

I total inventering gör du detta på fliken Genomför och i rullande inventering i fliken 
Avsluta rullande. 
 

Rullande inventering 

Jag har påbörjat en rullande inventering men jag vill ändra 

Är en registrering påbörjad kan man inte ändra detta. Kör inventeringen som vanligt och 
direkt efter den är genomförd går du till avsluta rullande. Där kan du välja att hämta ej 
registrerade artiklar samt därefter avsluta rullande inventering. 
 

Jag har påbörjat en registrering men glömde att välja rullande 

Om inventeringen inte är genomförd kan man ändra detta på första fliken. Har man 
genomfört den går det inte att göra något. 
 
 
 
 


