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Steg 1: Val av inventeringsmetod 
Det finns två sätt att inventera på som i grunden handlar om hur många gånger per år man 
inventerar hela lagret. 
 
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.  
 
Vid total inventering kan man gå direkt till fliken Registrera för att registrera inventeringen, 
se rubriken ”Steg 2: Registrera inventering”. 
 
Rullande inventering 
Rullande inventering innebär att man gör flera delinventeringar under året som tillsammans 
utgör en total inventering av hela lagret. Varje artikel måste ingå i en eller flera 
delinventeringar.  
 
Observera: Vid rullande inventering börjar man med att starta en rullande inventering innan 
registreringen påbörjas. Se rubriken ”Rullande inventering” för information om arbetsgången 
vid rullande inventering. 
 

Steg 2: Registrera inventering 
Registreringen fungerar på samma sätt för total inventering och rullande inventering.  
 
Nedan beskrivs hur man inventerar med inventeringsförslag och med handdator. 
 

Inventera med 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 
inventeringsförslaget och korrigera antalen. 

Arbetsgång 
 

1. Man börjar med att skriva ut inventeringsförslag. Inventeringsförslag skrivs ut i 
Rapportbilden under fliken Inventering.  
 
Man bör försöka få liknande artiklar på samma förslag så att det ska vara enkelt för 
den som inventerar. Gör urval på t.ex. artikelgrupp, varugrupp eller artiklar. Flera 
utskrifter kan göras med olika urval. Det är endast artiklar som är markerad för 
lageravräkning som visas på inventeringsförslagen.  

 
2. Godkänn utskrift av utskrivna inventeringsförslag. Utskriften måste godkännas för att 

kunna hämtas fram i inventeringsbilden. 
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3. Räkna artiklarna som finns på det utskrivna inventeringsförslaget och fyll i inventerat 

antal för varje artikel på inventeringsförslaget. Alla artiklar på pappret måste räknas 
innan man registrerar inventeringen. 

 
4. I nästa steg registrerar man inventeringen. Klicka på Program i menyn och sedan på 

Inventering. Klicka på fliken Registrering. 
 

5. Hämta önskat inventeringsförslag genom att klicka på knappen Hämta och välj Hämta 
förslag. 
 

 
 

6. Välj inventeringsförslag ur tabellen. Välj det nummer som visas på det utskrivna 
inventeringsförslaget. Om det t.ex står ”Inventeringsförslag 1”, välj 1 ur tabellen och 
klicka på OK. Här kan man även skriva ut en kopia på valt förslag. 
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7.  När inventeringsförslaget hämtas upp i registreringsformuläret kommer lagret som 

gällde vid utskriften av förslaget att föreslås. Ändra antal till inventerat antal. 
 

 
 

8. När en registrering är klar är det viktigt att kontrollera att lagerdatum är korrekt 
eftersom det antal som du angivit ska gälla för det lagerdatumet. Lagerdatum sätts till 
den tidpunkt som gällde vid utskriften, detta kan ändras. För att hämta aktuellt datum 
och klockslag, klicka på knappen Nu.  
 

9. Markera fältet Godkänd (om det är ok) och klicka på knappen Spara. Efter varje 
förslag som sparas kommer statuslisten högst upp att uppdateras med information, t.ex 
"1 godkänt förslag med 12 artiklar”. 

 
Man kan hämta upp godkända förslag och korrigera alla uppgifter om de skulle vara 
felaktiga. Klicka på knappen Hämta och välj Hämta godkänt förslag. Det är endast 
godkända förslag som kommer att finnas med när man genomför en inventering. 
 

10. När alla inventeringsförslag är registrerade och godkända är nästa steg att genomföra 
inventeringen. För information hur man genomför inventering, se rubriken ”Steg 3: 
Genomför inventering”.  
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Inventera med handdator 

Diverse inställningar måste göras på den dator som ska köra handdatorn för att det ska 
fungera. Se inventeringsmanualen för information om inställningar för handdatorn.  
 
 
Arbetsgång 
 

1. Börja med att kontrollera att handdatorn fungerar med programmet. Det kan man t.ex 
göra genom att scanna in en artikel och kontrollera att den går att läsa in i programmet. 
Radera sedan förslaget genom att klicka på Hämta och Hämta godkänt förslag. Välj 
förslag ur tabellen och klicka på Radera. 

 
2. Scanna in artiklarna och ange räknat lagerantal. Scanna inte in alla artiklar på en gång, 

det är lämpligt att scanna in ca 100 artiklar åt gången. 
 

3. För att läsa in handdatorfilen i programmet, klicka på Program i menyn och sedan på 
Inventering. Klicka på fliken Registrering. 

 
4. Klicka på knappen Hämta och välja Hämta från handdator. 

 

 
 
En dialogruta med information om den inlästa filen visas, t.ex. ”Förslag nr 4 skapat 
med information från handdatorn.”  
 
Inlästa förslag blir automatiskt markerade som godkända, förutsatt att alla artiklar 
finns i Artikelregistret.  
 
Efter varje förslag som är inläst kommer statuslisten högst upp i registreringsbilden att 
uppdateras med information, t.ex "3 godkända förslag med 100 artiklar. 
 

5. Om den inlästa handdatorfilen innehåller artiklar som inte är upplagda i 
Artikelregistret visas istället meddelandet ”Förslag nr 4 skapat med information från 
handdatorn. Alla rader kunde inte godkännas eftersom alla artiklar inte fanns.”  
 
Klicka på knappen Hämta och välj Hämta förslag.  
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Välj förslag ur tabellen och klicka på OK. 
 

 
 
Inlästa artiklar som inte finns i Artikelregistret blir rödmarkerade. I nedanstående 
exempel saknas artikel 113 i Artikelregistret. Justera felaktiga rader genom att ändra 
till rätt artikelnummer eller lägg upp artikeln i Artikelregistret. Man kan även ange 
artikelnumret som ett alias på en befintlig artikel. När man hämtar upp förslaget på 
nytt hämtas artikeln.  
 
Markera fältet Godkänd och spara förslaget.   
 

 
Det är endast godkända förslag som kommer att finnas med när man genomför en 
inventering. 
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6. Man kan hämta upp godkända förslag och korrigera uppgifterna om de skulle vara 

felaktiga. Klicka på knappen Hämta och välj Hämta godkänt förslag. Välj önskat 
förslag ur tabellen och klicka på OK. Klicka på spara för att spara ändringarna. 
 

7. När alla inventerade artiklar är inlästa är nästa steg att genomföra inventeringen. För 
information hur man genomför inventering, se rubriken ”Steg 3: Genomför 
inventering”.  
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Steg 3: Genomför inventering 
 

1. När man är klar med registreringen är det dags att genomföra inventeringen. Klicka på 
Program i menyn och sedan på Inventering. Klicka på fliken Genomför. 

 

 
 

2. Först måste man bestämma vad man ska göra med artiklar som finns på förslag som 
inte är godkända. För att skapa godkänt förslag av dessa artiklar med noll i antal, ange 
ett lagerdatum i fältet och klicka på Utför.  
 

 
Om knappen är utgråad finns det inga ej godkända förslag. 
 

3. 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.  
 

 
 
Observera att detta val finns endast om man har valt inventeringsmetod Total 
inventering. 
 

4. 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. 
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Inventering kan genomföras till ett specifikt datum 
Vid genomförande av inventering kan man välja ett inventeringsdatum. Anger man 
inget datum kommer lagerdatum att användas till inventeringslistan. Anger man ett 
datum i fältet Inventeringsdag kommer inventerat antal att räknas om till det antal som 
fanns i lagret på valt inventeringsdatum. Detta påverkar endast listan inventerat 
lagervärde. 
 

5. Klicka på Ja för att genomföra inventeringen. 
 

 
 

6. När inventeringen är genomförd visas nedanstående meddelande.  
 

 
  

Varje utförd inventering tilldelas ett löpnummer.   

7. Rapporten Inventerat lagervärde kan skrivas ut efter att inventeringen är genomförd.  
Rapporten skrivs ut från Rapportbilden i fliken Inventering. Urval på löpnummer kan 
göras vid utskrift av rapporten. 
 

 
 
Skillnaden mellan rapporterna är bara hur lagervärdet beräknas, från medelpris eller 
inpris. 
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Rullande inventering 
Inventeringsmetod rullande inventering innebär att man gör flera delinventeringar under året 
som tillsammans utgör en total inventering av hela lagret. 
 
Arbetsgång  

1. Starta rullande inventering i fliken Påbörja.  
 
För att starta en rullande inventering markerar man kryssboxen på raden "Ingen 
rullande inventering är startad, markera för att starta rullande inventering".  
 

 

När en rullande inventering är startad visas istället följande text: 
 

 
 

2. Registrera inventeringen i fliken Registrera. Under rubriken ”Registrera inventering” 
beskrivs arbetsgången vid inventering med inventeringsförslag och handdator. 
 

3. Genomför inventeringen i fliken Genomför. Se rubriken ”Genomför inventering”. 
 

4. Upprepa punkt 2 och 3 tills alla delinventeringar är registrerade och genomförda. 
 

5. När alla delinventeringar under en period (oftast år) är klara väljer man att avsluta den 
rullande inventeringen i fliken Avsluta rullande. Man ska alltså INTE avsluta rullande 
inventering vid varje delinventering.  
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6. Välj fliken Avsluta rullande. 

 

7. Hantering av ej registrerade artiklar 

Artiklar som inte har ingått i någon delinventering 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 förslaget kan det 
hämtas upp i fliken Registrera. Genomför förslaget på fliken Genomför. 
 
 

 
 

8. Avsluta rullande 

 Det finns nu två val, båda avslutar inventeringen. 
 
Alternativ 1 
Avsluta rullande inventering och skapa  ett nytt inventeringslöpnummer för valt 
datum. Detta används om man har flera delinventeringar och vill ha ett inventerins-
löpnr 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. 

Ange lager- 
datum. 

Klicka på 
Utför. 
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Alternativ 2 

Avsluta rullande inventering. 
 
Välj ett av alternativen enligt bilden nedan och klicka på Avsluta rullande. 

 

Efter detta kan man påbörja en ny rullande inventering. 
    

 
 


