
Brukermanual for PCK Håndterminal 

 

PCK Håndterminal krever en lisens for eksterne enheter (PCK Service) for å kunne sende data til 

PCKasse. Man kan fortsatt teste appen uten denne lisensen, men den vil ikke kunne sende dataene 

den genererer tilbake til PCKasse. 

 

Appen lastes ned fra Google Play eller App Store. 

Vi anbefaler siste versjoner av IOS og Android. 

 

Installasjon: 

1. Åpne PCKasse - Admin - Programinnstillinger - Rutiner - "Tilgang min.pc.kasse.no". 

 

2. Velg fanen for apps, og klikk på "Gi tilgang". 

 

3.  Velg et enkelt brukernavn, slik at du enkelt kan fjerne tilgangen ved behov. 

 

4. Trykk "OK" og en QR-kode vil vises på skjermen. 

 

5. Start appen på telefonen / håndterminalen og trykk på "Skann innstillinger fra QR-kode". 

 

6. Skann koden som vises på skjermen i PCKasse med appen din. 

(Innstillinger – Skan QR-kode) 

(https://vimeo.com/333929361) 

 

Appen er nå klar til bruk. 

https://vimeo.com/333929361


 

 

Det er fem forskjellige ting man kan gjøre i appen: 

1. Varetelling 

2. Varemottak 

3. Bestilling 

4. Ordre 

5. Vareoppslag 

 

Felles for 1,2 og 3 er at hvis man har aktivert PCK Service, så 

dukker det opp nye knapper i PCKasse for å hente inn data 

fra håndterminalen. For Ordre må man lage en favoritt. 
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Varetelling: 

Varetelling med håndterminal skiller seg ikke vesentlig fra varetelling uten. 

Men det er noen ting man må være obs på. 

Huk at man må telle inn HELE lageret inn i samme talling i PCKasse. 

Dette gjelder selv om man har splittet lageret opp i mange soner og talt disse med mange forskjellige 

apper. 

I PCKasse Lagerstyring – Telling gjør man dette rett og slett ved å laste inn alle håndterminal-

tellingene inn i samme telling ved å klikke på knappen Hent fra håndterminal flere ganger helt til alle 

tellingene på samme lager er hentet inn i PCKasse. 

 
Først da bør man trykke «Oppdater lager» 

(https://vimeo.com/333935611) 

Varemottak: 
Varemottak i appen fungerer ved å skanne alle varene du mottar, så ga i PCKasse og hente inn varene 

i et varemottak. 

 Bruk denne knappen for å hente inn dataene fra appen:

 

https://vimeo.com/333935611


Bestilling: 

Denne bruker som regel der man har hyllekant-etiketter. 

Gå rundt i butikken / lageret med appen og skann hyllene som er tomme eller har lav saldo. 

Velg hvor mange du vil bestille underveis. 

Når du er klar så henter du inn dataene i PCKasse her: 

 

 

 

Ordre: 
For ordre er metoden tenkt slik: 

Går rundt i butikken / lageret med kunden. 

Dere fyller sammen opp handlevognen mens du skanner varene / hylle-etikettene i appen. 

Så når alt er klart, så blir kunden med til en kasse der du trykker på favoritten for å hente ordren over 

i PCKasse. Ordren gjøres så opp i kassen. 

 

Vareoppslag: 
Skann en vare og du får opp Navn, Pris og Antall på lager på den. 

 

 


