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Översikt 

Handdator 

Handdatorn är en liten handhållen dator med inbyggd streckkodsläsare. All registrering 

i handdatorn lagras i apparaten tills man överför informationen till en PC. 

 

Handdatorn kommer från Datalogic och programvaran till handdatorn kommer från 

Raptool. Manualen beskriven den nätverksanslutna handdatorn. 

 

Användningsområden 

Med handdatorn kan man inventera, göra lagerändring, göra inleverans i Inköp, skapa 

ordrar och skapa beställningar.  

 

Det finns även en funktion för att läsa in ordrar från Avance med status Plocka till 

handdatorn. När varorna scannas in läggs de till i plocklistan. När informationen 

överförs till Avance kommer de varor som har plockats att läggas till som levererat på 

respektive order i Avance. 

 

 
 

Kort funktionsbeskrivning 

Med hjälp av handdatorn samlar man in artiklar från butiken, antingen genom att scanna 

streckkoden eller med manuell inmatning av artikelnummer. Med jämna mellanrum för 

man över information från handdatorn till den stationära datorn för inläsning i Avance. I 

Avance väljer man om man vill göra en lagerändring, inleverans, inventera, skapa order 

eller skapa beställningar.  

 

En fil som är överförd till datorn går inte att föra över till datorn igen. Den senast 

överförda filen finns kvar i datorn. 



  FDT_Manual_Handdator Raptool Nätverk_ver 8.6.doc 

 

 

 

2 

Installation av handdator 

Krav 

Handdatorn ska anslutas till det lokala nätverket. Detta innebär att nätverket 

måste ha automatisk utdelning av IP adresser (kallas DHCP). Dessutom 

krävs även internetuppkoppling då både handdatorn och Avance Fakturering 

kommer att utbyta filer över internet. 

Montering 

Handdatorn är förprogrammerad men behöver monteras innan 

användning. Handdatorn behöver laddas innan första användning. 

Detta sker när handdatorn sitter i stället och lampan lyser rött. När 

lampan lyser grönt innebär det att batteriet är fulladdat. 

 

1. Det finns ett plektrum som monteras på snodden och därefter på baksidan av 

handdatorn. Det finns ett uttag att placera den i när den inte används. 

 

  

 

  

  

 

 

2. Pekpinnen sätts i hållaren på handloven. 

  

  

  

  

  

  

 

3. Batteriet monteras bakom luckan på baksidan. 

  

  

  

  

  

  

 

4. Ta bort skyddsplasten för skärmen och läsare. 
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Ställ 

Till varje handdator medföljer ett ställ. Detta ställ måste anslutas till 

ström och nätverk. Anslut strömkabeln från strömadaptern som ligger i 

lådan med handdatorn. Anslut en nätverkskabel mellan stället och ett 

nätverksuttag. Se till att omkopplaren på baksidan är i läge Ethernet 

innan strömmen kopplas in. När du sätter en handdator i stället ska 

lamporna vid nätverksuttaget lysa/blinka. 

Internetuppkoppling 

Handdatorn använder port 21 (ftp) samt någon port i området 1212-1232 (passiv ftp) för 

kommunikation. Det krävs därför att brandväggen inte stoppar trafik på dessa portar. 

Trafiken kommer alltid att initieras från handdatorn eller klientdatorn.  

Version av Avance  

Version 8.5.35 eller 8.6.14 (samt senare versioner av respektive serie) krävs för att 

handdatorn ska fungera. Har ni en äldre version av programmet krävs det en 

uppgradering av Avance.  

Licens 

För att komma åt menyvalet Handdator i Avance Fakturering krävs det att man hämtar 

ny licens. Starta Avance Verktyg och öppna registreringsformuläret. Klicka på ”Hämta 

e-licens” så hämtas den nya licensen automatiskt. Spara ändringarna. 

  

Komma igång 

Följ anvisningarna i manualen om hur man gör inställningar i programmet och hur man 

loggar in. 

 

 

 

 

 



  FDT_Manual_Handdator Raptool Nätverk_ver 8.6.doc 

 

 

 

4 

Inställningar  

Inställning server 

Inställningarna anges i Avance Fakturering i menyn under Program, Handdator, 

fliken Inställningar. 

 

På raden kommunikationsmapp föreslås att filerna som skapas vid import/export läggs i 

mappen C:/HANDDATOR. Det går att ange en annan mapp, klicka på ikonen bredvid 

raden för att välja en annan mapp. 

 

 
 

Fältet ”Använd server” ska vara markerad när kommunikationen sker mot en server.  

 

Fältet ”Inloggning handdator” är förinställt och består av företagets kundnummer hos 

FDT. Det är kundnumret som används när man loggar in på handdatorn. 

 

På raden "Välj lösenord att använda i handdatorn" anges ett lösenord för att logga in på 

handdatorn. Lösenordet får endast innehålla siffror. Fältet får inte lämnas blankt.  
 

Inställningen "Aktivera automatisk hämtning av handdatorfiler i bakgrunden vid start av 

faktureringen" innebär att automatisk hämtning av handdatorfiler blir aktiverad när man 

startar Avance Fakturering. Det går även att aktivera funktionen manuellt genom att 

klicka på ikonen i menyraden i Avance Fakturering.    
 

Om fältet "Skapa inventeringsförslag automatiskt vid hämtning" markeras kommer 

handdatorfilen för inventering att överföras automatiskt när handdatorn sätts i stället och 

godkända inventeringsförslag skapas automatiskt.  

 

När man lägger upp eller ändrar lösenord på servern eller när man har lagt upp ett nytt 

lagerställe i Avance ska man klicka på knappen ”Uppdatera server” för att 

informationen ska överföras till servern. Klicka på Spara för att spara ändringarna. 
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Arbeta med handdator 
Vid start av handdatorn kommer man till en huvudmeny där man väljer vad man vill 

göra. Varje val lagrar inmatade artiklar separat, det innebär att man t.ex. både kan göra 

en order och en inleverans och därefter tömma handdatorn genom att sätta den i stället. 

All uppdatering av handdator och överföring av filer från handdatorn kan enbart ske när 

handdatorn sitter i stället. 

 

Innan man börjar använda handdatorn ska man exportera artiklarna i Artikelregistret till 

handdatorn, se rubriken Export av artiklar till handdator. 

 

Inloggning  

Inloggningsuppgifter för uppkoppling mot servern består av kundnumret och ett 

lösenord. Information om kundnummer och val av lösenord finns under menyvalet 

Program, Handdator i fliken Inställningar. Se rubriken Inställningar webserver för 

mer information. 

 

Loginskärmen på handdatorn ser ut enligt bilden nedan.  

 

 
 

Handdatorn måste vara placerad i stället vid inloggning och val av lagerställe för att 

systemet ska veta vilken användare/butik som skickar filen. 
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I nästa steg väljer man lagerställe. Tryck på skärmen för att välja lagerställe. 

 

 
 

När man har valt lagerställe öppnas huvudmenyn. 

 

 
 

Tänk på att om man ska använda handdatorn på ett annat lagerställe måste man gå 

tillbaka till inloggningsmenyn, logga in på nytt och välja lagerställe. 

 

Funktionsknappen F4 används för att gå tillbaka till inloggningsmenyn. F4 aktiveras 

genom att trycka på den ljusblå knappen längst ner på handdatorn och sedan på knappen 

där F4 står med blå text. 

 

Funktionsknappen F4 kan endast användas i handdatorns huvudmeny. 
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Huvudmeny 

De olika valen i huvudmenyn skiljer sig åt på så sätt att registrerade artiklar lagras i 

olika filer och att det under registeringen visas olika information om registrerad artikel. 

I alla bilder matar man in artikelnummer och sökning sker mot artikelnummer, PLU och 

alias. Sökning sker även på EAN-koder som finns på alias. 

 

Observera 

I version 2.3.x av handdatorprogramvaran finns det en begränsning vid sökning på alias 

och PLU (EAN). Om flera artiklar har samma alias eller PLU finns det inte möjlighet 

att välja artikel utan en av artiklarna hämtas. I version 2.4 av handdatorprogramvaran 

kan man välja önskad artikel i Avance om det blir träff på flera artiklar. 

 

Inventering  Visar benämning, leverantör och inpris. 

Order  Visar benämning, leverantör, pris, lager och reseverat. 

Inleverans   Visar benämning, leverantör, inpris, lagersaldo och beställt   

antal. 

Beställning   Visar benämning, leverantör, inpris, lagersaldo, reserverat och 

beställt antal. 

Säljhjälp  Visar benämning, leverantör, inpris, pris,lager och beställt. 

 

Plocklista  Visar artikelnummer, benämning, lagerplats, antal i lager och  

antal att plocka.    

 

Enkel registrering Visar enbart artikelnummer och antal. Ingen sökning görs på 

artikelnummer d.v.s. det går att registrera in artiklar som inte 

finns i Artikelregistret. Det görs en dublettkontroll vid 

registering, d.v.s man får en varning om artikelnumret redan är 

registrerat. 

 

Synka via nätverk       Används när man vill genomföra en synkronisering och  

handdatorn redan är placerad i stället. När handdatorn sätts i 

stället startar en synkronisering automatiskt.  
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Samtliga bilder avslutas genom att trycka på 

knappen ESC som tar dig tillbaka till huvudmenyn. I 

alla bilder utom säljhjälpen trycker man F2 för att 

visa en lista över registrerade artiklar. 
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Inmatningsbilder 

Nedan visas hur respektive registreringsbild ser ut i handdatorn. 
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Registreringsbild för 

funktionen Plocklista. 



FDT_Manual_Handdator Raptool Nätverk_ver 8.6.doc                                                     

 

 

 

11 

Handdatorns funktioner 

Registreringslista F2 

Genom att trycka F2 visas en lista över alla artiklar i den aktuella registreringen. Om 

man t.ex. är i inventering visas bara de artiklar som är registrerade under inventering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1 tar dig tillbaka till pågående registrering. 

 

ESC - Samtliga bilder avslutas genom att trycka på knappen ESC som tar dig tillbaka 

till huvudmenyn. 

 

SCAN – tryck på knappen SCAN för att scanna streckkoder. 

 

Radera registrerad artikel 

För att radera en registrerad artikel, tryck F2 för att visa listan över registrerade artiklar. 

Använd pekpennan och tryck på krysset på den rad som ska raderas. 
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Överföring till PC 

Överföring via lokalt nätverk  

Överföring av filer startar när handdatorn sätts i stället. Filerna importeras automatiskt 

till Avance om man har valt detta under fliken Inställningar. Om man vill starta en 

import manuellt, klicka på knappen Import som finns i menyn under Program, 

Handdator i fliken Import. 

 

Tänk på att Avance Fakturering måste vara igång för att filer ska kunna hämtas 

automatiskt. 
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Export till handdator  

Export av artiklar och order för plock  

Innan man börjar använda handdatorn ska man exportera artiklarna i Artikelregistret till 

handdatorn. Gå upp i menyn på Program och välj Handdator i Avance Fakturering. 

 

Nedanstående formulär öppnas. Välj fliken Export för att göra inställningar för export 

av artiklar. I formuläret kan man även exportera ordrar med status plocka. 

 

 
 

Fältet ”Artikelinformation” ska vara markerad för att artiklar ska exporteras. 

 

Välj ur tabellen vilket pris som ska exporteras, artikelns a´-pris eller priset från en 

prislista. Artikelns a´-pris föreslås.     

 

Det går att välja att endast ta med artiklar som har lagerrörelser efter ett visst datum. 

Lämnas fältet tomt görs inget urval. 

 

Det går även att att välja att endast ta med artiklar som har status lageravräkning. 

Markera rutan på raden ”Har lageravräkning” om endast artiklar med lagerstatus 

lageravräkning ska tas med vid exporten.  

 

Om endast artiklar som finns i lager ska exporteras, d.v.s. där lagerantal är större än 0, 

markeras rutan på raden ”Finns i lager”.  

 

Det går även att göra urval fr.o.m. och t.o.m. artikelgrupp och/eller varugrupp. 

 

När fältet ”Order för plock”är markerat skapas det en fil som innehåller alla ordrar i 

Avance med status plocka. Det är endast ordrar med status plocka som innehåller 

artiklar som ska levereras som tas med vid export. Ordrar som är fullt levererade 

exporteras inte.  

 

Klicka på knappen Export för att exportera artiklarna enligt urvalet och/eller order för 

plock. 
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Det skapas en artikelfil om fältet artikelinformation är markerat som skickas till 

handdatorn nästa gång den sätts i stället. Om handdatorn redan är placerad i stället, 

tryck på ”Synka via nätverk” på handdatorn för att överföra filen. Om fältet ”Order för 

plock”är markerat skapas det även en fil som innehåller alla ordrar i Avance med status 

plocka.  

 

Om man t.ex. har gjort urval på en viss artikelgrupp och gjort en export och vill lägga 

till artiklar som tillhör en annan artikelgrupp, gör man ett nytt urval och klickar på 

knappen ”Export lägg till”. Artiklar som överensstämmer med det nya urvalet läggs till i 

filen. Observera att man först måste ha gjort en export genom att klicka på knappen 

”Export” innan man kan lägga till ytterligare artiklar i filen genom att välja ”Export 

lägg till”. 

 

Längst ner i fomuläret visas information om vad som är exporterat - antal artiklar, alias, 

PLU och antal artiklar att plocka. 

 

 
 

Exportfilen tar bara med alias till de artiklar som har överförts till handdatorn.  

Filer som exporteras till handdatorn kan maximalt innehålla 100 000 poster. 

 

Klicka på knappen Stäng för att stänga formuläret. 

 

Om man inte har exporterat artiklarna till handdatorn, d.v.s. artikeldatabasen saknas, 

kommer man att få ett felmeddelande i handdatorn, se exempel nedan. 
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Importera till Avance 
För att läsa in den information som man har överfört från handdatorn måste man gå till 

det formulär där filen ska läsas in. 

 

För samtliga formulär gäller att man måste bläddra efter inläsningsfilen i rätt mapp 

första gången man ska läsa in en fil. Nästa gång man gör en inläsning kommer rätt mapp 

att föreslås automatiskt. 

 

Standardinställningen är att filerna finns i mappen C:\TEMP\Download. Det går att 

ändra till en annan kommunikationsmapp under Program, Handdator i fliken 

Inställningar. 

 

En kopia på inlästa filer sparas i mappen C:\temp\Download\Backup. 

 

Inventering 

Öppna inventeringsformuläret och gå till fliken Registrering. Välj Hämta och därefter 

”Hämta från handdator”, välj rätt fil och klicka på Öppna.  

 

Filnamnet för inventering är uppbyggd enligt: Inventering_handdatorns namn_datum 

klockslag.txt 

 

 
 

Ett inventeringsförslag skapas med ingående artiklar. Om alla artiklar finns i registret 

blir inventeringsförslaget automatiskt markerad som ett godkänt förslag, i annat fall 

kommer det att sparas som ett förslag (ej godkänt). 

 

Det går även att läsa in filer via menyvalet ”Hämta fil”. Då föreslås inte 

standardmappen automatiskt utan man får manuellt bläddra fram rätt mapp.  

 

För mer information om inventering, se inventeringsmanualen eller hjälptexten i 

Avance Fakturering. 
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Inleverans – Lagerändring 

Öppna formuläret Lagerändring och välj Hämta, Importfiler i menyn. Välj bläddra och 

välj rätt fil. Klicka på Importera för att läsa in informationen i lagerändringsbilden. 

 

Filnamnet är för inleverans är uppbyggd enligt: Inleverans_handdatorns namn_datum 

klockslag.txt 

 

 
 

Välj Spara för att utföra inleveransen. För mer information om lagerändring, se 

hjälptexten i Avance Fakturering. 

Inleverans – Inköp  

Öppna Inköpsbilden och välj fliken Inleverans. Välj Hämta, Importfiler i menyn. 

Klicka på Bläddra och välj rätt fil. Klicka på Importera för att läsa in informationen i 

formuläret. 

 

Filnamnet är för inleverans är uppbyggd enligt: Inleverans_handdatorns namn_datum 

klockslag.txt 

 

 
 

Välj Arkiv, Spara för att utföra inleveransen. 

 

För mer information om inleverans, se hjälptexten i Avance Leverantör. 
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Beställning – Inköp 

Öppna Inköpsbilden och välj fliken Skapa. Välj Hämta, Importfiler i menyn. Klicka 

på Bläddra och välj rätt fil. Klicka på Importera för att läsa in informationen i 

formuläret. 

 

Filnamnet är för beställning är uppbyggd enligt: Beställning_handdatorns namn_datum 

klockslag.txt 

 

 
 

Välj Arkiv, Spara för att skapa beställningsunderlag. 

 

För mer information om skapa beställningar, se hjälptexten i Avance Leverantör. 

 

Order – Avance 

Det går att läsa in information från handdatorn för en order i taget i orderbilden.  

 

Öppna orderregistreringen och påbörja en ny order. Ange kundnummer och övrig 

information i orderhuvudet, t.ex. referens, kundordernummer m.m. När informationen i 

orderhuvudet är registrerad, gå upp i menyn på Hämta och välj Importfiler. Klicka på 

Bläddra och välj rätt fil. Klicka på Importera för att läsa in informationen till ordern. 

 

 
 

Filnamnet är för order är uppbyggd enligt: Order_handdatorns namn_datum  

klockslag.txt 
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När artiklarna är inlästa kan man välja att spara eller skriv ut ordern. 

 

För mer information om registrering av order, se hjälptexten i Avance Fakturering. 

 

Order – ButikPE  

För att läsa in orderfiler i ButikPE måste Butikpe.ini ändras så att sökvägen till 

handdatorfilerna anges. Man ska även lägga upp en menyknapp för att kunna läsa in 

orderfiler. För mer information om inställningar och uppläggning av menyknapp, se 

rubriken Inställningar i ButikPE. 

 

Tänk på att alla ordrar från handdatorn läses in i samma order i butik, d.v.s. man kan 

inte ha flera samtidigt påbörjade ordrar i handdatorn. 

 

För att läsa in en orderfil i butik, starta programmet och välj upplagd menyknapp för 

inläsning av orderfilen. Informationen i filen läses in i butiksbilden.    

 

Enkel registrering 

När man har valt alternativet Enkel registrering i handdatorn är filnamnet Handdator_ 

handdatorns namn_datum klockslag.txt. 

  

Filen kan läsas in i samtliga formulär utom plocklista, d.v.s. inventering, lagerändring, 

inleverans i inköp, beställning och order. 
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Plocklista 
Funktionen Plocklista fungerar så att man först exporterar alla ordrar med status plocka 

från Avance till handdatorn. Man går sedan runt i lagret och scannar in varorna en och 

en varvid dessa läggs till i plocklistan. När man är klar sätts handdatorn i stället och 

informationen överförs automatiskt till Avance. De varor som har plockats kommer då 

att läggas till som levererat på respektive order i Avance. 

 

När man har loggat in på handdatorn och valt lagerställe öppnas huvudmenyn. 

Funktionen Plocklista finns under menyval 6.  

 

Arbetsgång 

Innan man kan börja scanna in varor med handdatorn måste man först exportera alla 

ordrar med status plocka som finns i Avance. Export av ordrar utförs under menyn 

Program, Handdator i fliken Export. För information om orderexport, se avsnittet 

”Export av artiklar och order för plock”. 

 

När ordrarna är exporterade till handdatorn överförs de automatiskt till handdatorn när 

handdatorn sätts i stället. Observera att handdatorn alltid måste vara i stället vid 

synkronisering. 

 

Välj funktionen Plocklista i huvudmenyn. En lista över alla plocklistor som är inlästa 

från Avance hämtas. Kundnamnet och ordernumret på respektive plocklista visas. 

 

  
  

Tryck på önskad order i listan så hämtas innehållet i ordern.  

 

ESC - tar dig tillbaka till huvudmenyn. 

F2 Plockat – visar en lista över vad som är plockat sedan senaste synkronisering. 
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När man har valt en order från listan visas information om vald order. I listan visas vilka 

artiklar och antal som ska plockas på vald order. 

 

 
 

Scanna en artikel som ska plockas på ordern eller ange artikelnumret och tryck Enter. 

 

När man scannar/registrerar en vara minskar antalet att plocka med 1 st. Om man 

scannar en artikel som inte finns på ordern hörs en varningssignal. När det inte är något 

kvar att plocka försvinner varan från plocklistan.  

 

Det går att bläddra bland varorna med handdatorns joystick. 

 

Plocka alla – lägger till samtliga av den markerade varan till Plockat och tar bort varan 

från plocklistan.  

 

ESC Ta bort – Tar bort varan från plocklistan utan att plocka några varor. Artikeln tas 

endast bort från ordern i handdatorn. När ordern överförs till Avance finns artikeln kvar 

och får raderas manuellt om den ska tas bort från ordern. 

 

F1 Bakåt – Gå tillbaka till föregående meny 

F2 Plockat – Visar en lista över vad som är plockat sedan senaste synkronisering. 
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Den lista som syns på föregående bild visar tre varor att plocka. Trycker man 

någonstans på denna lista får man se hela listan med varor att plocka, se bilden nedan. 

 

Listan visar antal att plocka och levererat antal per artikel. Tryck på en rad för att välja 

den varan. 

 

 
 

Bilden nedan visar den lista man kommer till genom att trycka på F2 Plockat. Här syns 

de varor som man har plockat sedan senaste synkronisering.  

 

 
 

När alla artiklar på en order är plockade visas meddelandet ”order klar” och ordern 

försvinner från listan. 

 

När handdatorn sätts i stället överförs de levererade ordrarna automatiskt till Avance. 

Överföringen startar när handdatorn är i huvudmenyn. 
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Inställningar i ButikPE 

ButikPE.INI 

 

Inställningar under rubriken [Allmänt] 

HanddatorSökväg= 

 

Man ska ange sökvägen till den mapp där handdatorn lämnar filer. 

 

Exempel: 

För att fungera med orderfiler där sökvägen är C:\TEMP\Download anges: 

 

[Allmänt] 

handdatorsökväg= C:\TEMP\Download \order*.txt 

 

ButikPEmenu.ini 

För att kunna läsa in orderfiler från handdatorn till ButikPE måste man skapa en 

menyknapp. Inställningen görs i filen ButikPEmenu.ini . Filen finns i ButikPE´s 

programbibliotek.  

 

Skriv texten ”Importera orderfil|0|69” på en valfri, ledig knapp. I exemplet är 

inställningen gjord på knapp6 under rubriken [01111]. 

 

[01111] 

Knapp1=<tom> 

Knapp2=spara|0|73 

Knapp3=dold summa|0|202 

Knapp4=Bonuscheck direkt|0|141 

Knapp5=Retain kortkontroll|0|130 

Knapp6=Importera orderfil|0|69 

 

Om menyknappen är upplagd enligt exemplet ovan väljer man Grå/fler, Grå/fler, 

Grå/fler, Grå/fler, Grön/Importera orderfil för att läsa in orderfiler från handdatorn. 
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Felsökning 
Nedan beskrivs fel som kan uppstå med handdatorn och hur felen åtgärdas. 

Meddelande ”No Client IP detected” 

 

Problem 

Felmeddelande ”No Client IP detected” visas när handdatorn dockas i stället.  

Det innebär att handdatorn inte har fått något IP-nummer.  

 

Lösning 

1. Lyft handdatorn från dockningsstationen. 

2. Dra ut strömkabeln från dockningsstationen, vänta 10 sekunder och anslut den 

igen. 

3. Sätt ner handdatorn i dockningsstationen igen och prova synkronisera eller logga 

in. 

 

Om problemet kvarstår: 

• Kontrollera att dockningsstationen är ansluten till nätverksutrustningen.  

• Starta om nätverksutrustningen. 

• På baksidan av dockningsstationen finns en liten switch, kontrollera att den står 

på "Ethernet" och inte på USB. 

• Prova med en annan nätverkskabel.  

• Prova att ansluta dockningsstationen till en annan nätverksenhet. 

 

Meddelande ”Error in communication” eller ”Cannot connect to server” 

 

Problem 

Felmeddelandet "Error in communication" eller "Cannot connect to server" visas när 

man loggar in eller synkroniserar filer. 

 

Lösning 

Handdatorn kan sitta bakom en router eller smart switch som har en brandvägg som 

blockar trafiken. Prova att koppla in den direkt i huvudroutern eller en annan switch. 

  

Om man har ett laddställ med en silverfärgad plastbit på baksidan så fungerar inte den 

gamla handdatorn med joystick om handdatorn inte har uppgraderats med nya 

drivrutiner för nätverkskortet. 



  FDT_Manual_Handdator Raptool Nätverk_ver 8.6.doc 

 

 

 

24 

Det finns ingen fil att läsa ner till Avance  

 

Problem 

Det finns ingen fil att läsa ner till Avance även om handdatorn är dockad och 

synkroniserad mot nätverket.  

 

Lösning 

 

Alt. 1 Prova att hämta filen via programmet 

Gå upp i menyn på Program/Handdator i Avance Fakturering. Välj fliken Import och 

klicka på Import.  

 

 
 

Filen kommer att läggas i den kommunikationsmapp som är angiven i fliken 

Inställningar.  
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Alt. 2 Prova logga om med dina inloggningsuppgifter och välj rätt lagerställe  

Logga ut genom att trycka blå knapp samtidigt som du trycker in av/på-knappen på 

sidan om handdatorn eller gör en enkel omstart av handdatorn (Warm reboot) genom att 

trycka på ESC och av/på-knappen samtidigt. 

 

Sätt handdatorn i dockningsstället och logga in med dina inloggningsuppgifter. Dessa 

hittar du i fliken Inställningar. Välj aktuellt lagerställe.  

 

Alt. 3 Prova att uppdatera servern med dina användaruppgifter 

Klicka på ”Uppdatera server” i fliken Inställningar och logga in med dina 

inloggningsuppgifter i handdatorn (se alt.2).  

 

Belysningen på displayen är avslagen 

 

Problem 

Belysningen på displayen är avslagen. 

 

Lösning 

Tryck på funktionsknapp Gul på handdatorn och sedan på knappen ESC, då ska 

belysningen komma igång igen. 

 

Handdatorn har låst sig eller scannar inte streckkoder längre 

Problem 

Handdatorn har låst sig eller scannar inte streckkoder längre. 

 

Lösning 

Gör en warm reboot genom att hålla in ESC-knappen samtidigt som man håller in 

av/på-knappen. Handdatorn startar då om och därefter får man sätta ner handdatorn i 

stället igen och logga in på nytt. 

 

Man kan även göra en cold reboot. Observera att man förlorar det man har gjort i 

handdatorn efter senaste synkroniseringen. En cold reboot gör man genom att man 

samtidigt håller in av/på-knappen, ESC-knappen och pil upp på handdatorn. 
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Ikonen ”FDT” är borta från skrivbordet på handdatorn 

 

Problem 

Ikonen ”FDT” är borta från skrivbordet på handdatorn. 

 

Lösning 

Välj My Device - Backup - Raptool_CL och välj Raptool Client.exe. 

 

För att få ut ikonen till skrivbordet, markera Raptool Client, gå sedan upp till ”File” och 

välj "Send to desktop". 

 

 


