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A. Oppstart av Hunter Tools
1. Start Hunter Tools fra Start > Programmer eller hurtigstarts ikon

2.Hunter Tools startes og oppretter kontakt med Mamut

B. Utskrift av produktetiketter
1. Trykk på ikonet for Utskrift produkt. Skjermbildet under vil vises.

2. Her kan man gjøre følgende valg. Søke på produktnummer fra – til, Produktgruppe med
eller uten undergruppe og produktnavn. Etter at søke begrep er lagt inn trykk på knappen
Hent data.

3. I dette eksemplet har vi lagt inn produktnavn som søkebegrep. Vi har lagt på en stjerne
(*) etter navnet for å få med alle variantene av produktet. I bildet er det et produkt som
merket med blått. For å skrive ut alle produktene i søket, holder man Ctrl tasten nede
samtidig som man klikker med venstre musetast på de linjene som skal med.
Til slutt trykker man på knappen skriv ut.

3. I bildet under velger man størrelse på etikett og hvilken skriver en skal skrives ut på.
Valget man gjør husker programmet til neste gang. Hvis det er plass på etikett, er det også
mulighet for å legge til fritekst felt. Velg antall kopier og skriv ut.

C. Utskrift av produktetiketter på ordre
1. Trykk på ikonet for ordre og legg inn Mamut ordrenr. Trykk deretter på Hent Data
Ordrenummer finner man som vist under

For å skrive ut alle produktene i søket, holder man Ctrl tasten nede samtidig som man klikker
med venstre musetast på de linjene som skal med.
Til slutt trykker man på knappen skriv ut

D. Utskrift av produkt etiketter på bestilling
1. Trykk på ikonet for bestilling og legg inn Mamut bestillingsnr.
Bestillingsnummer finner man under mottatte bestillinger i Mamut.

2. Kryss av for om man vil ta med eventuelle serienummer og man skal skrive ut en etikett
pr antall i antall feltet i Mamut på bestilling.

For å skrive ut alle produktene i søket, holder man Ctrl tasten nede samtidig som man klikker
med venstre musetast på de linjene som skal med.
Til slutt trykker man på knappen skriv ut.

F. Liste over felter som kan skrives ut på etiketter
Produktnr, produktnavn, EANkode felt, lager, lokasjon og priser med og uten mva.

