
Kauba markeerimislsiltide trükkimine
Käesolevas juhendis on kirjeldatud, kuidas toimub artiklite markeerimissiltide (kleepsud, etiketid) 
trükkimine A4 lehele.

Üldised eeldused: sobivates mõõtudes trükivorm on kujundatud („Süsteem”, „Muud trükivormid”, 
„Artiklite markeerimislabelitele”). Trükivormil on võimalik kuvada artikli põhiomadusi (kood, 
nimetus, ühik, joonkood jne) ja hinnakirja järgset müügihinda (nii käibemaksuga, kui ka ilma). 

Protsess

Esmalt tuleb koostada trükitöö, sisestada sinna trükitavad artiklid ja kogused. Seejärel algatada 
trükkimine. Trükitööd on võimalik salvestada: näiteks kui ettevalmistus on pooleli ja on plaanis 
seda hiljem jätkata, või on soov sama trükitööd ka edaspidi kasutada.

Uue trükitöö algatamine käsitsi

Menüüvalik „Baasandmed”, „Artiklite markeerimislabelid”, „Uus trükitöö”: avaneb uus tühi 
trükitöö vorm, kuhu on võimalik sisestada  trükitavad artiklid ja kogused. Trükitöö salvestamisel 
saab anda sellele nimetuse (kirjeldus), selle alusel on hiljem hõlpsam seda leida.

Trükitavate artiklite import tekstitabelist  :   muude toimingute all (npp „...” : Muud tegevused 
ridadega) on valik „Impordi read...”. Sellele klikkides avaneb impordi dialoog: seal tuleb näidata 
imporditav tekstitabel, vajadusel täpsustada failiformaati (eraldajaid), veergude vastavused (artikli 
kood on kohustuslik. kogust ei pea olema). Vajutades seal „Go”, teostatakse import: lisatakse 
puuduvad artiklid (ja kogused); kui artikkel on juba olemas, siis lisatakse sellele täiendav kogus.

Trükitöö algatamine laosissetuleku (ostuarve vms) juurest

Eeldused: dokument on laosissetuleku tüüpi (tehinguliigi vastav seadistus määratud, dokument 
muudab ladu ja sihtladu on täidetud). Trükitööd saab algatada ka tootmise juurest, aga ainult 
tootmise väljundi(te) kohta.

Menüüvalik „Dokument”, „Algata artiklite markeerimislabelite trükkimine”.

Tulemusel luuakse uus trükitöö ja kopeeritakse sinna laosissetuleku ridade artiklid (ainult need 
artiklid, mis on ladustatavad: st teenusartikleid jms ei kopeerita), trükitavaks koguseks pannakse 
laosissetuleku ridade kogused. Trükitöö nimetuseks pannakse laosissetuleku pealkiri.



Trükitöö algatamine laoväljamineku juurest: lubamiseks märkida valik Süsteem”, „Eelistused”, 
„Ladu”,  „Luba laost väljastusele algatada artiklite trükitöö (markeerimislabelid)”. Lubab trükitöö 
algatamise kõigi laost väljastuste juures, mis muudavad ladu ja kus lähteladu on täidetud (sh müügi 
saateleht ja müügiarve-saateleht), lisaks ka pakkelehe juures.

Trükitavate koguste täpsustamine

Trükitöö real on võimalik artikli trükitav kogus käsitsi üle kirjutada.

Kõigile ridadele korraga trükitava koguse määramine: muude toimingute all (npp „...” : Muud 
tegevused ridadega) on valik „Määra ridadele kogus...”. Sellele klikkides avaneb koguse sisestamise
dialoog: vajutades seal Ok, pannakse määratud kogus kõigile trükitöö ridadele.

Trükkimise käivitamine

Trükitöö vormil nupuga „Trüki”. Avaneb trükivormide valik, kust tuleb valida sobiv vorm. Lisaks 
on siin võimalik valida printerit, ja kas soovitakse eelvaadet ka, või mitte:

Kui väljatrükk on edukalt tehtud, siis saab trükitöö märkida tehtuks (trükituks): nupuga „Märgi 
trükitud”.

Olemasoleva salvestatud trükitöö avamine

Menüüvalik „Baasandmed”, „Artiklite markeerimislabelid”, „Ava trükitöö”. Avaneb salvestatud 
trükitööde nimekiri, uuemad eespool:



Avamiseks valida soovitud trükitöö ja vajutada Ok.

Väljatrüki näidis
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