1.4.4 Skanner Honeywell Eda50k kasutamise juhend
Olulised nupud ja funktsioonid skanneril

(1) SCAN nupp asub klaviatuuri keskel ning skanneri mõlemal küljel. Scan nuppu vajutades
väljastab skanner pealt kiire, et vöötkoodi lugeda. Skaneerimiskiir (vt Joonis 1 - A) tekib ainult
siis, kui nuppu vajutada korra või peal hoida kuni vöötkoodi skaneerimiseni.

Joonis 1

Parima skaneerimise saavutamiseks hoia skanner stabiilsena ning 10-15 cm kaugusel vöötkoodist.
Veendu, et kogu vöötkood oleks skaneerimiskiire vahemikus. Kui skaneerimine on edukalt saavutatud,
siis kuuled skannerist piiksu ja korraks rohelist tulukest ekraani üleval.
(2) ENTER nupp asub klaviatuuri paremal ääres nimetusega „ENT ↵“ – kinnitab sisestatud koguse
skannerisse.
(3) DELETE nupp asub klaviatuuri paremal üleval nurgas nimetusega „DEL“ – kustutab viimase
üksiku sisestuse.
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Pilt 1

Sisselogimine (vt pilt 1) – Igal töötajal on enda personaalne
sisenemise parool. Enda personaalse parooli saab
inventuuri
juhilt
ning
see
on
nähtav
ka
https://inventuur.vikingsecurity.ee/ lehel, kus töötaja
näeb enda andmeid. Sisenemise parooliks on 4 viimast
numbrit raamatupidamisprogrammis kasutusel olevast 8kohalisest numbrist (nt 12101111).
Pilt 2

Sisenemisel (vt pilt 1) sisestame 4-kohalise numbri ja
vajutame ekraanil logi sisse. Peale seda ilmub skanneri
ekraanile aktiivsed inventuurid kuupäevadega (vt pilt 2),
kuhu saate siseneda (üldiselt on vaid 1 aktiivne inventuur).
Vajutades inventuuri peale, valmistab skanner inventuuri
ette – palun oodake. Kui skanner on valmis, siis tekib
peamine kuva (vt pilt 3) ning skanner on töörežiimis.
Pilt 3

Töörežiimis (vt pilt 3) skanneri ekraani ülemisel osal (sinisel
taustal) on näha inventeerija nimi, kes on skannerisse sisse
loginud. Töörežiimi lehel on kuvatud veel Moodul, Riiul ja
Skaneerimisrežiim.
 Moodul – Skaneerides mooduli triipkoodi (4-kohaline
kood), tunneb skanner ära, et inventeerija on alustanud
toodete lugemist antud moodulis.
 Riiul – alati alustatakse lugemist kõige ülemisest
riiulist. Kui kõik tooted on riiulilt sisestatud, siis vahetatakse
riiulit, selleks vajutatakse ekraanil riiuli numbrile ja
valitakse järgmine riiul.
 Skaneerimisrežiim – on võimalik peale vajutades
valida kahe režiimi vahel
o Manuaalne (vaikimisi), kus tuleb tootekoodi
skaneerimisel sisestada kogus;
o Automaatne, kus tootekoodi skaneerimisel
sisestab skanner automaatselt koguseks ühe
(seda režiimi kasutame tööstuskaupade puhul ja
kui tooted on läbisegi moodulis/riiulis).
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Skanneri ekraani üleval paremas nurgas on kolm vertikaalset
täppi, millele vajutades tekib skanneri kasutajal neli
võimalust (vt pilt 4):
1.

2.

3.

4.

Pilt 4

Siseneda kontrollrežiimile - sisenedes kontrollrežiimile
küsib skanner inventuuri juhi parooli. Sellele režiimile
pääseb ligi vaid inventuuri juht ning antud režiimile
sisenemine
peab
olema
inventuuri
juhiga
kooskõlastatud. Selles režiimis teostatakse kontrolllugemisi.
Siseneda tavarežiimile - olles kontrollrežiimis on
võimalik tagasi minna tavarežiimile, ilma inventuuri
juhi paroolita. Seda eeldusel, kui kontroll-lugemised on
teostatud ja inventuuri juhilt edasised juhised saadud.
Lisada käsitsi tootekood - juhul kui tootekood ei ole
loetav skannerikiire abil, on võimalus lisada toode
käsitsi skannerisse.
Lõpeta inventuur - inventuur tuleb lõpetada siis, kui
inventeerija on minemas pausile või kauplus on inventeeritud.

Toodete lugemine toimub riiulites paiknemise järgi vasakult paremale, ülevalt alla.
Toote sisestamine – kui oled jõudnud sisestada mooduli ja riiuli numbri, siis on aeg alustada toodete
skaneerimisega. Koos sellega muutub aktiivseks ka SCAN nupp, mis väljastab kiire ja loeb koodi. Kõige
efektiivsem on tõmbe liigutus - lased kiire lühemalt distantsilt tootekoodi peale ja tõmbad skanneri
siis sujuva liigutusega eemale.
Pilt 5

Skanner tuvastab kauba ühiku (tk, kg…) automaatselt ning on
heaks enesekontrolli meetodiks. Ühik näitab millist pakendit
või üksikut tükki pakendist täpsemalt loed.
Koguseid sisestame
skanneri klaviatuuril
olevate numbritega (0-9)
NB! Ole ettevaatlik ja
väga täpne koguse
sisestamisel.
Ekraanil on võimalik näha lugemisel oleva riiuli tooteid ning
millised kogused on sisestatud. Kui soovite kontrollida või
muuta midagi, mis on antud riiulisse loetud, siis peate näpuga
libistama ekraanil üles-alla. Kui avastate, et sisestatud kogus
on vale, siis peate toote loetelust ära kustutama
(kustutamine – vt järgmist punkti) ning uuesti selle toote
sisse skaneerima ja sisestama õige koguse.
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Riiuli vahetamine – riiuli vahetamiseks tuleb ekraanil puudutada riiuli
numbrit, seejärel tekib aken, kus saab + ja - märke kasutades valida
järgmise riiuli. Riiuleid vahetame järjekorraliselt 1; 2; 3 jne. Olles
lõpetanud 1. riiuli tuleb liikuda ka skanneris järgmisele (teisele) riiulile.

Mooduli vahetamine – mooduli vahetamiseks piisab sellest, kui skaneerida uut moodulit ning skanner
küsib kinnituseks, kas oled kindel, et soovid seda moodulit skaneerida.
NB! Mooduli või riiuli vahetamisel saadab skanner loetud tooted koheselt programmi ning kustutab
andmed skannerist.
Kui avastate, et olete eelmises riiulis teinud vea või kahtlete sisestatud koguses, siis peate pöörduma
inventuuri juhi poole. Neid andmeid saab kontrollida/muuta ainult inventuuri juht.
Pilt 6

Kustutamine – skannerist saab tooteid kustutada vaid
lugemisel olevast riiulist (tooted, mis ei ole veel skannerist
edasi saadetud programmi).
 Kustutamisel tuleb valida toode, mida soovitakse
kustutada (pildil 6 oleva näite puhul paistab taga taustal
Kohv Presidentti koodiga 6418474020013)
 Hoida sõrme ekraanil selle toote peal 3 sekundit
 Skanner küsib kinnitust, kas soovid selle koodi ja
kogusega toodet kustutada
 Inventeerija peab veenduma, et tegemist on selle
tootega, mida soovitakse kustutada
 Seejärel vajutama OK

Pilt 7

Tundmatu koodi puhul – Tundmatu koodiga toote
skaneerimisel ilmub ekraanile teade - Ei Leitud (vaata pilt 7).
Sellisel juhul võtke tundmatu koodiga tootest üks näidis,
pange sinna külge vastav silt, kuhu kirjutage toote kogus
riiulil. Viige sellise sildiga toode vastavasse korvi/kärusse,
mille asukohta inventuuri juht on tutvustanud. Et ekraanilt
see tundmatu toode ära kaoks, tuleb vajutada punast X-tähte
(vasakul) või skaneerima järgmist toodet.

4

1.4.4 Skanner Honeywell Eda50k kasutamise juhend
Pilt 8

Nii tundmatu koodi, ühiku vea, vms veateate puhul võib
proovida sisestada koodi numbrid ükshaaval (valides pildil
4 „Käsitsi lisama“). Nimelt teinekord on vöötkood viga
saanud või ära kulunud ja aitab see, kui kood käsitsi
sisestada.
NB! Kuna klaviatuuri numbriklahvid on küllaltki väikesed,
siis ole väga tähelepanelik koguste sisestamisel.
Pausile minnes või inventuuri lõppedes tuleb skannerist
välja logida, vajutades selleks ekraani all vasakul olevat
back nuppu või valikmenüüst (pildil 4) „Lõpeta inventuur“
ning kinnitama OK vajutusega.

Ärge kartke inventuuri juhilt abi küsida. Juhendada enne vea tekkimist on kergem, kui viga hiljem otsida
ja parandada.
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