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1.0 Kort om Tumam Data Collection 

 

Tuman Data Collection er vårt nye program for registrering av data på en 

håndterminal, for bruk mot Mamut. 

 

Dette lar deg kjøre telling, registrere ordre, og til slutt registrere varer og mengde på 

et plukk. 

 

Terminalene som brukes, har trykkfølsom skjerm, så for å velge funksjonen man vil 

utføre, klikker man på det tilhørende ikonet. 
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2.0 Innstillinger 

 

Dersom man velger ikonet med verktøy i kryss, får vi opp bildet for innstillinger. 

 

 

 

 

 

Dersom man ikke bruker lokasjonsstyring i Mamut, så har Mamut likevel knyttet alle 

varene dine til en lokasjon. Vanligvis heter denne ”(Ukjent)”. Man kan be Tumam 

Data Collection om å automatisk foreslå en lokasjon når man starter en telling. 

Navnet på denne lokasjonen legges inn i som ”Standard Lokasjon” i Innstillinger 

bildet.  
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Tilkobling 

 

Dersom kobler terminal direkte til en pc via dockingstasjonen, velger man Lokal 

tilkobling. Dersom man ikke bruker dockingstasjon, velger man nettverk. Man må da 

også legge inn adressen til maskinen som kjører TumamDirect.  

 

Man kan bruke både trådløst nett, kablet nett via Symbol sin multidock med 

nettverkstilkobling, eller via oppringt internett. Dersom man går via internett, setter 

man opp den offentlige adressen som server adresse, og så må man konfigurere 

brannveggen slik at den ønskede trafikken blir videresendt til maskinen som kjører 

TumamDirect. 

 

Videre bruker Tumam Data Collection noe som kalles en port for å snakke med 

TumamDirect. Denne kan man trygt la stå med mindre man har spesielle grunner for 

selv å angi portnummeret som skal brukes. Husk at man også må endre porten i 

TumamDirect dersom man endrer portnummeret i Tumam Data Collection.  

 

Man kan også velge om man ønsker å hente endringer i vareregisteret hver gang en 

ordre sendes. Man får da med endringer i lagerbeholdning som er gjort siden sist 

man oppdaterte registeret. Endringer i pris blir ikke tatt med. 
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3.0 Register 

Bildet under brukes for å vedlikeholde produktregisteret og kontaktregisteret som 

terminalen bruker. 

 

 
 

 

Knappene er selvforklarende. Når man velger å hente et register, vil det vises et nytt 

bilde som viser fremdriften.  
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4.0 Telling 

 

Når man starter en telling, får man opp dette bildet. Det vil vise eventuelle linjer som 

er registrert tidligere, men ikke sendt. 

 

 

 

 

 

Dersom man har angitt en Standard Lokasjon i bildet for Innstilinger, så vil 

lokasjonsfeltet starte med denne verdien. 

 

Man kan også huke av feltet for om man vil ”Angi lokasjon per telt vare”. Dersom 

denne ikke er huket av, vil programmet stå klart til å ta i mot nytt varenummer etter at 

man har angitt et antall.  

 

Dersom man har huket av for ”Angi lokasjon per telt vare”, så vil programmet hoppe 

til lokasjonsfeltet etter at antall er angitt. 
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Dersom man leser en EAN128 kode som inneholder både varenummer og antall, og 

leser denne inn i varenummer feltet, vil denne varen legges inn direkte uten at man 

må angi antallet selv. Den bruker da det antallet som er angitt i koden. 

 

Man kan ha flere linjer med samme vare på en telling. Feltet ”Total” viser summen av 

alle disse linjene. Ved å lese inn et varenummer, eller ved å klikke på en av linjene, 

angir man hvilken linje man vil se totalen for. 

 

Dersom man ønsker å endre antallet på en telt linje, så klikker man også på den 

aktuelle linjen. Da vil feltene for Varenummer og antall fulles ut med rett verdier for 

den valgte linjen. Ved å endre på antallet og taste <ENTER>, vil linjen endre seg til 

det nye antallet. 

 

Dersom man ønsker å slette valgt linje, alle linjer med samme varenummer som den 

valgte linjen, eller absolutt alle linjene på tellingen, så finner man disse valgene under 

menyen ”Rediger”. 

 

Når man skal sende fra seg Tellingen, så setter man enheten i sleden og trykker 

Send Telling. Programmet vil si fra når overføringen er ferdig. Det vil også si fra 

dersom overføringen ikke kunne gjennomføres, og den antagelige grunnen til dette.  

 

Mest sannsynlig er at terminalen ikke står i sleden, sleden ikke er koblet til maskinen, 

eller at TumamDirect ikke står å går på maskinen. 
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5.0 Ordre  

 

Ordreregistrering er en viktig del av Tumam Data Collection. Den er spesielt godt 

egnet ved messesalg eller salg fra showroom. 

 

5.1 Ordrehode 

  

Man kan ha flere ordre på terminalen samtidig. Dette styres ved at man registrerer et 

ordrehode, og så blir ordrelinjene knyttet til dette. 

 

På ordrehodet angir man selger, kundenummer og/eller ordrenummer. Dersom man 

angir et ordrenummer som allerede finnes i mamut, vil linjene bli lagt til som nye linjer 

på denne ordren. 

 

 

 

 

 



Savanne AS   ________________________________________________Bukermanual Tumam Data Collection 

 10 

Dersom man angir et kundenummer, vil det forsøkes å søke opp dette. Dersom 

kunden finnes, blir det laget ordre og kundenavnet vises.  

 

Dersom man taster inn begynnelsen på kundenavnet, vil det vises en liste over 

kundenavn som stemmer med det som er tastet.  

 

 

 

 

 

Man kan da velge rett kunde, og en ordre lages på den valgte kunden. Dersom man 

ikke finner rett kunde, kan man utsette valg av kunde til ordren blir overført til Mamut. 

Når ordren blir behandlet av TumamDirect får man anledning til å søke opp kunden 

som ordren skal registreres på, eller å opprette en ny kunde og lage ordren på denne 

kunden. Det man har lagt inn i feltet for Kundenummer, vil bli vist i søkebildet i 

TumanDirect, så man vet hvilken ordre man behandler. 
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Rediger menyen 

 

 

 

 

 

Fra ”Rediger” menyen kan man velge å slette merket ordre, eller alle ordrer. 

 

Ordrene som er lagret på terminalen kan sendes samlet, eller en og en. For å sende 

en enkelt ordre velger man ordrehode fra listen, og klikker på fanebladet ”Ordrelinjer” 

for å se linjene på ordren. Dersom man velger ”Send Ordre” når varelinjene vises, 

sendes kun den ene merkede ordren. 

 

Fra ”Rediger” menyen kan man også velge å slette merket ordre, eller alle ordre. 

 

Man kan også endre noen ekstra detaljer på ordren. Disse er en fast rabatt sats som 

brukes på alle ordrelinjer, og en referanse som legges inn i referansefeltet i Mamut. 
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5.2 Ordrelinjer 

 

Når ordrehodet er registrert, skal linjene registreres. Det tastes eller leses et 

varenummer. Programmet hoper så til feltet for å angi antall.  
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Det gjøres også et oppslag på varen og dersom varenummeret eller ean-nummeret 

blir funnet i registeret, vises varenavnet og forpakningsinformasjon. 

 

Dersom man ikke kjenner varenummeret, men vet starten på varenavnet, kan man 

skrive inn begynnelsen på ønsket varenavn, og trykke på knappen til høyre for feltet. 

Man får da opp en liste over varer med riktig start på varenavn. Man kan da velge 

vare i lista. 

 

Det vises også eventuelt antall som allerede finnes på ordren av samme varen. 

 

Listen over linjer på ordren endres nå til å kun vise linjer med valgt varenummer. Man 

kan her så om man har varen på ordren fra før, hvor mange ganger man har lagt den 

inn og med hvilket antall. Det vises også et felt som summerer og viser totalen av alle 

linjer med valgt vare. 

 

Dersom man klikker på knappen til høyre for antall feltet, vises det utvidet 

informasjon på valgt vare. 

 

 
 

 

 

Bildet over viser hvilken informasjon man får sett. 
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Dersom man leser en EAN128 kode som inneholder både varenummer og antall, vil 

det lages en linje for denne varen uten å spørre om antallet. 

 

 

Ved å klikke på en eksisterende linje, vil feltene for varenummer og antall fylles ut 

med verdier for den valgte linjen. Man kan nå endre på antallet for denne linjen ved å 

taste nytt antall  og klikke <ENTER>. Når en slik linje er valgt, kan man slette hele 

linjen ved hjelp av ”Rediger” menyen. Her er det også valg for å slette alle liner med 

samme varenummer som den som er valgt, eller å slette alle linjer på ordren vi jobber 

med. 

Det er også et valg for detaljer på valgt ordrelinje. Her kan man legge inn en 

alternativ pris på den varelinjen. 

 

Etter hvert som det legges inn linjer, beregnes verdien på ordren ut fra antallet på 

linjene og prisen som man har i registeret. 

Denne verdien må regnes som et grovt estimat, da den ikke bryr seg om varer der vi 

mangler pris i registeret, ikke bryr seg om rabatt-satsen eller eventuell spesialpris på 

en gitt varelinje. 
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5.0 Plukk  

Plukk fungerer langt ganske likt med ordre registrering. Forskjellen er at man kan 

hente en eksisterende ordre fra Mamut. 

 

  

 
 

 

 

Man kan klikke på linja man ønsker å plukke, eller vare lese varenummer. Dersom 

lest vare finnes på ordren, setter man levert antall på denne linjen. 

 

Dersom man leser inn et varenummer som ikke finne spå ordren fra før, så vil denne 

bli lagt til på ordren når denne overføres til Mamut. 
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