
 

 

 

 

 

Byttemærker i EasyPOS 

Funktion til udskrivning af byttemærker. 

 

Programmet kan udskrive prismærker til salgslinier på den sidste bon eller en frit valgt bon. 

Ved ombytning scannes eller indtastes bonnummer og varenummer og programmet overfører 

selv en minus linie til den igangværende bon med den salgspris, varen blev solgt til. 

  

Programmet er lavet til labelprinteren SRP-770 samt til C-Itoh, som allerede benyttes af flere 

kunder til prismærker. Der kan udskrives 3 forskellige størrelser byttemærker, svarende til de 

størrelser, som prismærkerne kan have. 

  

Der kan sættes valgfri tekster på byttemærket. Teksterne til byttemærket indsættes i EasyPos 

Kontor, <Stamoplysninger>, <Diverse stamdata>, <Byttemærke Tekst>. 

Der laves tekst til hver maskine. 

De 3 tekstfelter kan udfyldes med frit valgt tekst. Der kan også indsættes tekster fra den vare, 

som byttemærket omhandler ( ¤ = det tegn der sidder over 4-tallet): 

Hvis der indtastes 

 ¤SP indsættes salgsprisen 

 ¤FA indsættes farvebetegnelsen 

 ¤ST indsættes størrelsesbetegnelsen 

 ¤LA indsættes længdebetegnelsen 

 ¤VA indsættes varenavnet 

 ¤MO indsættes Modelbetegnelsen 

 ¤GR indsættes gruppebetegnelsen 

 ¤IN indsættes internt varenummer 

 ¤LE indsættes leverandørbetegnelsen 

 ¤XX (hvor X er et ciffer mellem 0..9) 

 

Hvis man f.eks vil anføre, at varen kan byttes inden 10 dage fra dags dato, skriver man: 

Varen byttes indtil ¤08.  Systemet vil da udregne datoen, der ligger 10 dage fremme og skrive 

denne dato på mærket. 

 

I EasyPos salg kan byttemærker udskrives ved i varenummerfeltet at taste: Ctrl+B. 

(Eller vælge Mere og Byttemærke, eller Diverse og byttemærke) 

Er der kun en linie vælges denne automatisk ellers kan man vælge alle linier eller udvalgte 

linier. Herefter vises de 3 tekstlinier til byttemærket med mulighed for at rette teksten. 

 

Man kan lave byttemærker til den forrige bon eller en vilkårlig tidligere bon, ved i salget i 

varenummerlinien, inden man påbegynder et nyt salg, at taste CTRL+B. 

 

Når et byttemærke skal ”indløses” skal man i varenummerlinien taste Shift+Ctrl+B (eller 

Diverse  og Indløs byttemærke). Herefter fremkommer en vindue, hvor man scanner (eller 

taster) Bonnr og herefter stregkode (varenummeret). Man kan vælge det stk-antal det drejer 

sig om, standard er det 1 stk, og linien fra den pågældende bon overføres automatisk til den 

nuværende med minus foran stykantallet. Den overføres til den pris, som den blev solgt til. 

 


