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EasyPOS og status 
 

En beskrivelse af hvordan status afholdes, hvad det betyder og hvordan 

det rent teknisk foregår inde i EasyPOS.  

 

Der vil blive skabt et overblik, som gør en person i stand til at lave et 

status, og samtidigt forstå, hvad der sker. 
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2 Sammenfatning af status 
 

Når man afholder en status, tæller man alle sine varer op. Denne optælling registreres i EasyPOS, som 

sammenholder det faktisk optalte lager med det lager, der ifølge EasyPOS findes. 

Det er det fysiske lager, der er registreret i EasyPos, i det øjeblik, man gennemfører punktet klargøring til 

status, som skal tælles op. 

Det antal, der er på lager i systemet på tidspunktet for klargøring, bliver fastfrosset i systemet til 

sammenligning med det antal, du tæller op. 

Det betyder, at efter klargøringen må du ikke sælge noget af lageret, uden at det er talt op medmindre du 

sørger for, at det bliver talt med. De varer, der er talt op, kan du godt sælge på systemet efter klargøringen. 

Modsat må du ikke tælle varer op, som er blevet lagt på lager i systemet, efter at klargøringen er 

gennemført, da de jo ikke var på lager ved klargøringen. Du må godt lægge varer på lager i systemet, men 

du skal sørge for, at de ikke bliver talt med. 

Varer, som er i transportlageret, er i sagens natur ikke til stede på noget lager i nogen afdelinger. De er 

under transport imellem 2 afdelinger. Derfor bør man sikre sig, at de varer, som er på vej til en, er 

accepteret inden man klargør til status, og selvfølgelig så også fysisk er til stede. 

For at undgå problemer med sådanne ”svømmende” varer bør man normalt sørge for, at der ikke er varer 

under transport, når man holder status. 

En optimal status indeholder ingen afvigelser imellem det faktisk optalte lager og det lager, der er ifølge 

EasyPOS. I praktisk holder dette sjældent stik. Årsagerne til dette er mange, og de kan være: 

 Tyveri 

 Svind 

 Fejlindtastninger i forbindelse med lagertilgang 

 Forkert håndtering af afgang til butik 

 Forkert håndtering af reklamationer 

 Og sikkert mange flere 

Som virksomhed er det vigtigt, at man laver en status, da det er en kontrolfunktion af faktisk lager og 

registreret lager. 

Når der er gjort status tilbyder EasyPOS funktioner, som kan tjekke afvigelser.  
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3 Hvordan udfører man en status 
En status består af følgende punkter: 

1. EasyPOS klargøres til status 

2. Det fysiske varelager tælles op 

3. Tømning af håndterminal 

4. Det optalte registreres i EasyPOS 

5. Kontroludskrifter foretages, så der kan kontrolleres for afvigelser og evt. manglende optællinger 

kan rettes 

6. EasyPOS fuldfører sin status 

Punkterne 2, 3 og 4 gentages indtil man via udskrifterne i punkt 5 er tilfreds med det optalte. Først derefter 

fuldføres status. 

Det resterende af dette dokument, vil uddybe hvert af ovenstående punkter.  

 

3.1 EasyPOS klargøres til status 
Inden man påbegynder sin status, skal man have EasyPOS klargjort til status.  

Det sker i EasyPOS Kontor via <Varekartotek>, <Statusoptælling> og <Klargør til status>. 

Herefter fremkommer menuen, hvori man kan klargøre EasyPOS til status. En klargøring vil fastholde, hvad 

EasyPOS Har registreret som lagerbeholdning på alle varer på præcist dette tidspunkt.  

Enhver vare i EasyPOS har en beholdning. Den kan være negativ, nul eller positiv. 

Dette tal vil i forbindelse med klargøring til status bliver kopieret over i et midlertidigt felt.  

 

En klargøring til status skal ske præcist på det tidspunkt, hvor man vil begynde sin optælling. 

EasyPOS vil herefter være i status. 

Kopien af lagerbeholdning vil ikke ændre sig under hele statusforløbet. Faktisk vil indholdet af disse felter 

forblive uændret, indtil næste gang man klargører til status. Baggrundsfarven i kontoret vil skifte til rød.  
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3.2 Det fysiske varelager tælles op 
Når EasyPOS først er klargjort, skal man ud og tælle sit lager.  

Det man skal tælle op, er det lager, som var til stede, da man udførte ”Klargør til status” 

Der er forskellige fremgangsmåder til, hvordan man kan styre selve optællingen, så man som bruger 

nemmere har overblik over, hvad man har talt op, hvor varerne er og hvor meget man har talt op. 

En optælling kan foregår helt manuelt, hvor man tæller, skriver ned og efterfølgende manuelt registrerer 

det optalte i EasyPOS. Denne fremgangsmåde er langsom, kræver meget indtastning og åbner op for fejl-

indtastninger og følgende forkerte afvigelser. 

Man kan også vælge at tælle op ved brug af håndskannere. Dette er små håndholdte skannere man bruger 

til at skanne varernes stregkode, overføre hvad der er skannet og efterfølgende indlæse dette i EasyPOS. 

 

ANBEFALING 

Hvert sted der skal tælles op, deles op i små områder kaldet lokationer. En lokation skal være et logisk 

afgrænset område, hvor der er en overskuelig mængde varer.  

Har man flere områder, deles hvert område op. Det kan være butikken og lageret. 

Nu skanner man alle varer i en eller flere lokationer.  

Når man har skannet en eller flere lokationer, tømmer man håndskanneren og indlæser det tømte i 

EasyPOS.  

HUSK at optællingen ikke er kommet ind i EasyPOS, når håndterminalen er tømt. Der ligger en optællingsfil 

på computeren, og denne kommer først ind, når man indlæser optællingsfilen i EasyPos 

Man er nu klar til at skanne endnu en eller flere lokationer. 

Optællingen foregår indtil alt er talt op, kontrolleret og man er tilfreds med oversigten over afvigelser 

(beskrives senere). 

 

3.3 Tømning af håndterminal 
Denne rutine er beskrevet i andre vejledninger fra Microcom, hvorfor den udlades her. 
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3.4 Det optalte registreres i EasyPOS 
Der findes to metoder til registrering af det optalte.  Man kan gøre det manuelt ved at indtaste stregkoden 

og bagefter antal. Eller man kan indlæse en tømt håndskanners fil.  

Uanset hvordan man vælger at tælle op, vil det der tælles op nu blive tillagt det der allerede er talt op. 

Det betyder, at har man f.eks. talt 8 stk. op i butikken, og senere tæller 15 stk. op på lageret, vil der nu være 

talt 23 stk op. Det betyder også, at skal dette antal være 1 stk. mindre, som følge af at der er talt for meget 

op, skal man tælle -1 stk op, hvorved der trækkes 1 stk. fra og slutresultatet er 22 stk.  

En sådan rettelse kan man foretage flere gange så længe man er i status. 

3.4.1 Manuel optælling på skærm 

Manuel optælling på skærm foregår i EasyPOS Kontor via <Varekartotek>, <Statusoptælling> og <Optælling 

på skærm>.  

 

Her skal man indtaste eller skanne stregkoden til hver varer, indtaste antal og gentage dette indtil alle varer 

er talt op. 

ANBEFALING 

Det anbefales at man løbende Godkender indlæsningen. Dette godkender kun det optalte. Det er ikke en 

endelig godkendelse af hele statusforløbet. Dette er også stedet, hvor man manuelt kan rette optalte tal 

for afvigelser, man har lokaliseret, som ikke er korrekte. 
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3.4.2 Optælling fra håndterminal 

Denne metode vil indlæse en fil med optællingstal, som kommer fra en håndterminal, som man har tømt 

forinden.  

Man skal her udpege den fil, som man vil have indlæst. Standardnavnet på denne er Optelxxx.occ, hvor xxx 

er afdelingsnumret. Standardplaceringen er C:\OCC\. Programmet rummer dog mulighed for at indlæse en 

anden udpeget fil. 

HOSTET KUNDE: Er man hostet, skal man i filplacering indtaste \\tsclient\c\occ\ og herefter trykke på Gem 

indstillinger. 

 

Efter endt indlæsning, kan man se en oversigt på skærmen over det indlæste. Man har nu mulighed for at 

rette i de enkelte linjer, hvor der er behov for dette. Man kan dobbelt klikke på en linie og søge efter 

varenummer, især hvis linjen en rød (se nedenfor) 

Man kan ændre antal ved at indtaste i antalsfeltet eller man kan slette en helt linie.  

En rød linie betyder, at den stregkode, der blev indlæst fra filen, ikke modsvarer en vare i EasyPOS. En 

sådan linie springes over. Programmet kan ikke finde en vare, hvor optællingen registreres, og kan derfor 

ikke bruge informationen til noget. 

Om man som bruger vil ud og kontrollere dette nu eller om man vil gøre det i kontrolfasen (beskrevet 

senere), er helt op til den enkelte bruger. 

Efter godkendelse af indlæsningen kan man udskrive en kvitteringsliste, for det netop indlæste. Disse 

godkendelse-lister kan altid genudskrives. 
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Ved udskrift af kvitteringslisten skal man vælge sortering, dvs. den rækkefølge man vil have udskriften ud i. 

Der er 2 almindelig brugte sorteringer. Den ene er sorteret efter linienummer, dvs i den rækkefølge man 

har scannet varerne. Den anden er sorteret efter lokation, dvs. man får hver lokation udskrevet for sig. Man 

kan her vælge sideskift pr. lokation. Vælg ikke sideskift ved sortering pr. linie, så får du en side for hver 

scanning!! 

Efter første udskrift spørger programmet, om udskriften skal genudskrives. BEMÆRK at programmet nu selv 

har valgt kun at udskrive optalte linier med VIF (Varer Ikke Fundet, dvs. kun linier med varer, som ikke 

kunne findes). 

ANBEFALING 

Det anbefales at man løbende tømmer, indlæser og Godkender indlæsningen. Dette godkender kun det 

netop indlæste. Det er ikke en endelig godkendelse af hele statusforløbet. Ved små og ofte tømninger 

mindsker man risikoen for, at der opstår problemer med en skanner. 

 

3.4.3 Hvad sker der med det optalte 

Det optalte vil i EasyPOS blive gemt i sit eget felt for hver varer. 

 

I ovenstående er der 3 felter/kasser til hver eneste vare. 

 Lagerbeholdningen er den på dette tidspunkt registrerede lagerbeholdning for varen. Hvis der ikke 

sælges, laves tilgange eller afgang til butik, vil dette tal være det samme, som kopi af 

lagerbeholdning på klargøringstidspunktet. Omvendt vil tallet ændrer sig, hvis man udfører en af 

disse ting. 

 Kopi af lagerbeholdning indeholder lagerbeholdning på klargøringstidspunktet. Dette tal ændrer 

sig ikke! 

 Optalt lager er det antal, som man har talt op. Dette tal ændrer sig efterhånden som man tæller og 

retter sin optælling til.  
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3.5 Kontrol af det optalte  

3.5.1 Kontrol via udskrifter 

Når man mener, at man har været hele sit lager igennem, og alt er talt op, foretager man en eller flere 

kontroludskrifter, som kan afdække differencer. Som tidligere nævnt er en optimal status helt uden 

differencer, men i praktisk sker dette stort set aldrig.  

Mindre differencer er at vente, men det er kun butikken og dennes ansatte, som kan vurdere, om de er 

reelle nok, eller om der skal efter kontrolleres. Hyppige årsager til, at der er differencer, som skal 

kontrolleres inden endelig godkendelse af status, er: 

 Glemt at skanne en eller flere varer 

 Skannet en eller flere varer dobbelt 

 Dårlig scanning, som giver et forkert varenr. (rød linie) 

Ovenstående kan undgås eller kraftigt minimeres, hvis man inden status sættes i gang, har delt sin butik i 

mindre lokationer. 

Alle kontroludskrifter foretages i EasyPOS kontor via <Varekartotek>, <Statusoptælling>, <udskrifter> og 

herefter: 

 Status oversigt per leverandør 

 Status oversigt per varegruppe 

 Status oversigt per sidste tilgangsdato 

 Status oversigt per sidste oprettelsesdato 

 Status oversigt per varenummer 

 Status oversigt per leverandør / varegruppe 

 Status oversigt per varegruppe / leverandør 

 Status oversigt (Kan være en langsom udskrift) * 

Den sidste man kan vælge (Status oversigt (Kan være en langsom udskrift) *) er den, som kan udspecificere 

mest. Det er også den, som tager længst tid at få dannet.  

Fælles for alle ovenstående udskrifter er, at de vil vise: 

 Lagerværdi på klargøringstidspunktet 

 Optalt lagerværdi 

 Differencen imellem ovenstående 2 

 

ANBEFALING 

Man kan med fordel starte med at lave statusoversigt over hhv. leverandør og varegrupper. Eller lave en 

udskrift per varenummer. Denne udskrift indeholder en linie for hvert eneste hovedvarenr, og man kan 

således her hurtigt se, om der er en eller flere varer, der er meget forkerte, og som derfor kræver en ekstra 

kontrol inden man arbejder videre med andre statusoversigter. 
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Nederst på en sådan side vil man altid kunne se, hvad lageret var på klargøringstidspunktet, værdien af alt 

det optalte samt en difference. Differencen her set i forhold til lageret er den værdi, som har betydning. En 

afvigelse på 50.000 kroner ud af en total lagerværdi på 5 millioner er måske acceptabel. Det er dog i sidste 

ende kun butikken selv og dennes revisor, som kan acceptere slutresultatet.  

Er der stor afvigelse, kan man begynde at spore sig ind på, hvor denne er. Statusoversigten over leverandør 

vil måske vise, en eller flere leverandører med afvigelser. Ligeledes kan statusoversigt over varegrupper 

vise en eller flere store afvigelser.  Man kan så med fordel lave Status oversigt (Kan være en langsom 

udskrift) * og begrænse for netop den eller de leverandører og varegrupper, som giver problemer. På denne 

udskrift kan man få udspecificeret helt ned på den enkelte vare, hvorefter man kan efterkontrollere, at den 

er talt korrekt op. Alt efter hvor meget disciplin der er udvist i forbindelse med opdelingen af butikken, 

optællingen mm. er denne øvelse mere eller mindre svær. 

Eftersom man ved klargøring til status, fastfryser sin lagerværdi og man under optælling tæller op i 

egne felter, kan disse udskrifter genudskrives indtil der klargøres til status næste gang.  

3.5.2 Kontrol via varekartotek 

Man kan på ethvert tidspunkt gå i varekartoteket og se, hvad der er optalt for en given vare og dennes 

varianter. Dette sker i EasyPOS kontor via <Varekartotek>. Man vil her kunne vælge menuen <Diverse> og 

<Statusoversigt> 

 

 

Her vil man for den aktuelt valgte vare kunne se: 
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Man kan her se, at der var 319 stk på lager, da man klargjorde til status, der er indtil nu optalt 317 stk, 

hvilket totalt set giver en difference på 2 stk. 

Man kan yderligere trykke sig ind på varens varianter, og her kan man for hver enkelt variant få præcist 

samme oplysninger frem.  I dette tilfælde kunne en af varianter have disse oplysninger: 
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3.6 Fuldførelse af status 
Når man er tilfreds med sin status, hvilket betyder at alt er talt op, man har foretaget sine kontroludskrifter 

og man ikke mener, der er mere, der skal kontrolleres, kan man fuldføre sin status i EasyPOS. 

Dette er det sidste punkt, man foretager. Det foretages én gang, og herefter er lageret reguleret for 

differencer.  

Det sker i EasyPOS Kontor via <Varekartotek>, <Statusoptælling> og < Optælling --> Lager>. 

 

Man vil herefter blive præsenteret for vinduet, hvor man kan effektuere sin status.  

Og den røde baggrundsfarven forsvinder 
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Effektueringen af status vil gennemgå alle varer i dataene, og for hver enkelt vare, hvor der er forskel i 

Lager på klargørings tidspunktet og Optalt lager, vil det faktiske lager blive reguleret med denne forskel.  

Det sker således: 

Faktisk lager* = Faktisk Lager** – (Lager på klargøringstidspunktet – Optalt lager) 

Denne regulering vil danne en statusreguleringstransaktion. 

 

 

 

 

 

 

 

*)  Lageret efter statusregulering 

**) Lageret iflg. EasyPOS lige før statusregulering. Kan være forskelligt fra Lager på klargøringstidspunkt hvis man 

f.eks. har solgt varer under statusforløbet  
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4 Status – konsekvens og muligheder 
Når EasyPOS har lavet en klargøring bliver lagerbeholdningen fastfrosset i sine egne felter, og man har 

mulighed for at tælle op i egne sammenligningsfelter. Det vil så være helt OK, at man sælger og lægger på 

lager imens man er i status. 

Det eneste man her skal være opmærksom på, er om varen skal tælles med i optællingen eller ej. 

Hvis varen var på lager, da man klargjorde til status, skal den tælles med.  

Hvis varen ikke var på lager, da man klargjorde til status, skal den ikke tælles med.  

ANBEFALING 

Eftersom det igennem mange år har vist sig, at det er svært for folk at styre dette, kan det kraftigt 

anbefales, at man klargør til status, tæller op, kontrollerer og fuldfører imens butikken er lukket. Gør man 

dette skal alt i butikken og evt. lager tælles med. 

 


