
 

OptællingBasis er en effektiv 
applikation udviklet primært til 
lager og status brug, som ud fra 
en enkel startmenu, tilbyder 
kunden følgende to muligheder i 
forbindelse med brug:  
 
* Optælling uden lokation eller  
* Optælling med lokation. 
 
Brugeren guides under forløbet 
med menupunkterne i en dansk 
menu og naturligvis mulighed for 
at taste eller scanne hhv. va-
renummer og slutteligt taste 
antal.  
I menuen Optælling med 
lokation, tillægges ligeledes 
lokationen til den indtastede 
data-fil, så den data 
synkroniseres med kundens 
lagerdata. 
 
Når arbejdsrutinen er slut, kan 
man sende data fra 
håndtermina-len direkte til en PC 
ved tryk på tast og i sættelse i 
cradle. Soft-waren til PC, kræver 
udover en Windows platform, 
blot pro-grammet ”Data read”, 
der ligeledes medfølger på USB 
nøglen. 

 

Applikationen afleverer data til 
kundens eksisterende system via 
en kommasepareret fil, i det 
ønskede bibliotek på den an-
givne PC – alt dette varetages 
automatisk af modtageprogram-
met ”Data Read”. 
 
OptællingBasis applikationen er 
ligesom de øvrige ”FORGE” 
udviklede programmer til 8x00 
serien, fuldstændig frie til at lave 
ændringer i og udbygge efter 
behov.  
Der er ikke en løben-de licens og 
startomkostningen er minimal for 
at komme i gang. ” 
 
”Forge” udviklerværktøjet, som 
medfølger gratis, giver ligeledes 
mulighed for at ændre, udbygge 
og fjerne dele af programmet. 
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Denne guide viser hurtigt og enkelt, hvordan programmet ”LagerBasis” til CipherLAB CPT-800x terminalen er 
opbygget og fungerer. 
 
Programmet er udviklet med henblik på at løse de 3 basale opgaver, der er kernen 
på ethvert lager: 
 
- Varemodtagelse 
- Vareafsendelse 
- Lageroptælling 
 
Den brugervenlige opbygning udmønter sig i hurtig og enkel opsamling af data kombineret med nem og 
sikker dataoverførsel til PC. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 

QBS ApS 

 

Kontakt os for yderligere 
information på:  
tlf: 36 48 99 57 
www.qbs.dk 
 
 

Quickguide til LagerBasis 

1: MENU 

2: SEND 

3: DIV. 

 

1: Vare ind 

2: Vare ud 

3: Status 

4: Hovedmenu 

 

1: Vare ind 

2: Vare ud 

3: Status 

4: Hovedmenu 

1: Vare ind 

2: Vare ud 

3: Status 

4: Hovedmenu 

<VARE UD> 

Ordrenummer: 

 

<VARE IND> 

Ordrenummer: 

 

<STATUS> 

Varenummer: 

 

Antal: 1 

<VARE UD> 

Varenummer: 

 

Antal: 

<VARE IND> 

Varenummer: 

 

Antal: 

 

<STATUS> 

Varenummer: 

1231241242 

Antal: 1 

<VARE UD> 

Varenummer: 

12134673 

Antal: 1 

 

<VARE IND> 

Varenummer: 

12345678 

Antal: 

 

Tast 1 for at starte 

Scan eller tast ordrenummer 

Scan eller tast varenummer 

Tast antal osv. 

Tast 2 for at starte 

Scan eller tast ordrenummer 

Scan eller tast varenummer 

Tast antal osv. 

Tast 3 for at starte 

Scan eller tast varenummer 

Tast antal el. accepter default (1) 
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Tast 1 for at gå til programmenu 
Tast 2 for at sende data til PC 


