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moodulit alustades, märgi oma NIMETÄHED moodulikleebise nurka
loeme vasakult paremale, ülevalt alla.
skaneerime koodi alati tootelt ( mitte karbilt või hinnasildilt)!
jälgime/vahetame riiulit ja moodulit õigeaegselt!
palun jälgi moodili piiri ja loe piirini – kui kaup on täpselt keset piiri siis:
Võimalusel nihuta kaupa, et oleks piir näha
Kui ei ole võimalik nihutada, keera tootel kood ette, mida sina viimati sisse lugesid

Inventuuri jooksul on ettenähtud kolm pausi iga kolme tunni tagant ning inventeerija peab
arvestama, et pausile minnes on tal moodul lõpuni loetud.
Enne pausile minekut, VII SKÄNNER arvuti juurde ja lase kontrollida, kas andmed on ära läinud
Enne pausi või töö lõppu on KEELATUD MOODULIT POOLELI JÄTTA.

? Kui riiul jääb vahele – kui avastad, et oled ühe riiuli lugemata jätnud, siis loe see sisse
viimase riiulina ja anna juhile teada (kirjuta juhi jaoks märkmepaberile üles).
? Kui oled riiulid kokku lugenud – veendu, et sa mõnd toodet vahele pole jätnud ja loe
edasijärgnevat riiulit alustades skänneri pakutud automaatse numbriga, tähtis on see, et
numeratsioonis ei jääks auku ja kõik moodulis olev kaup saaks sisse loetud.
? Kui oled kaks moodulit kokku lugenud – veendu jälle, et kõik kaup nendelt kahelt moodulilt
on sisse loetud ja võta märgistamata mooduli kleebis ning vii KINDLASTI KOHE kui need kaks
moodulit on lõpetatud juhi kätte
? Kui ma tahan midagi parandada või kontrollida - kirjuta üles mooduli number, kauba kood ja
kogus, mida tahad üle vaadata / parandada ja mine KOOS Skänneriga IT juhi juurde arvuti taha.
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1. Kauplus jagatakse mooduliteks :

2. Kuidas lugeda tooteid, mis on pakitud multipakina müümiseks?
Kui tooted on mõeldud komplektis ( multipakk, mitu toodet ühes pakendis) müümiseks, siis toode
loetakse sisse pakendite/ komplekti arvuna, mitte ei korrutata üksiktoodete arvuga, mis on paki peal
märgitud. Näiteks jogurtijook Actimel ( 4tk ja 12tk pakis) pildil. Sellisel puhul leiad koodi
pakendamiseks kasutatud papi või kile pealt, mitte üksiku toote pealt. Veendumaks, kuidas on õige
tooteid arvestada, aitab alati info hinnasildil, enamasti näitab ka skänner toote nimetuses ära, mis
laadi pakendiga on tegu (A.Le.Coq 6-pakk).
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3. Kuidas eristada sarnaseid tooteid?
Suurt tähelepanu nõuavad välimuselt väga sarnased
tooted nagu, maitseained, supid, kohvid jne. Siin
aitab alati kiire pilk toodete välimusele, et leida enda
silma jaoks olulisim erinevus ja samas jälgida ka
toote, maitse, materjali, liigi erinevust. Pildil toodud
kohvide näite puhul on enim eksitud presskannu ja
filtrikohvi lugemisel üheks ja samaks tooteks.

4. Kuidas mooduli piiri kindlaks teha/ ära märkida?
Üldjuhul on kaubad riiulil paigutatud nii, et moodulite piir on hästi eraldatav ja silmaga näha. See on
vahe, mis riiulite/ mööbli kokku monteerimisel tekib, kui tooteid on võimalik ühele või teisele poole piiri
käsitsi nihutada, siis tee seda. Kui toode asub täpselt mooduli piiri peal, loe see enda moodulisse sisse
ja keera sellel tootel ette vöötkoodi osa, et nii sul, kui teistel lugejatel oleks üheselt selge, toode on juba
loetud. Oluline, et loetakse täpselt mooduli piirini ja märgistatakse selgelt, milline on viimane
sisseloetud toode. Kui sama toode ulatub ka järgmisele moodulile, siis lõpetatakse ikkagi riiuli
lugemine seal, kus asub mooduli piir (vahe – kollane joon pildil).
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5. Kui moodulis, riiulis on tooted segamini või on sinna sattunud üksik vale toode ?
Kui tooted on segamini - peab lihtsalt olema tähelepanelik, lugema need tooted ikkagi sisse täpselt
seal kus nad asetsevad. Vales kohas olevaid tooteid ei pea tagasi oma õigesse riiulusse viima ega
neid sorteerima hakkama.

6. Kui tooted on kinnises kastis, kas siis peab kõik kastid lahti tegema?
Siin tuleks kontrollida, et tegu on originaalkastiga, mille pealt saab veenduda, et ilmselgelt on seal
sees need tooted, mis peal kirjas ja silma järgi hinnates tundub samuti loogiline, et kasti niipalju
üksikuid tooteid mahub - ei pea kõiki kinniseid kaste lahti võtma, eriti kui kõrval on õige toode, mille
pealt saab võtta vöötkoodi. Enamasti on kasti peal kirjas, mitu pakki on selle sees.
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7. Kui alkoholiriiulis näidised seisavad väljaspool riiulit?
Veendu, et alkoholipudelid, mis asetsevad väljaspool riiulit saaksid sisse loetud ( soovitatavalt 2..
riiuli esimese pudelina ) ja meeldetuletuseks võib ka toote ringi pöörata, vöötkoodi osa ettepoole,
sisse loetud toote märgiks.

8. Kui tegemist on moodulitega, millel on kinniseid sahtleid või kappe?
Kinnised sahtlid või kapid tuleb kindlasti avada ja kontrollida, kas osa kaupa on sinna paigutatud, kõik
neis sisalduv tuleb samuti kindlasti ära inventeerida. Kui mõni kapp on lukus, siis anna sellest juhile
teada ja ta laseb selle avada.

NB! Tegevused, mis ilmselgelt rikuvad kaupa on rangelt keelatud:
1. Kastide hooletu avamine pabernoaga selliselt, et pealmised tooted saavad viga
2. Jäätiste kallamine
3. Puuviljade loopimine, pildumine
4. Multipakendite avamine
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