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Manual fManual föör justering av pallar i ASTROr justering av pallar i ASTRO
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Inleverans av godsInleverans av gods
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TillTilläämpningsomrmpningsområådede

Inleverans av fullgods från extern leverantör
Inleverans av tomgods från extern leverantör 
Inleverans av insatsmaterial från extern 
leverantör
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DefinitionDefinition

Vid inleverans av fullgods, tomgods och 
insatsmaterial från extern leverantör skall 
kontroll göras så att antalet pallar som står 
angivet på ordern stämmer överens med 
antalet mottagna. Vid avvikelser skall 
justering göras enligt manual 1.2
Vid inleverans skall även kontroll av pallarnas 
kvalitet göras. Vid brister skall justering göras 
enligt manual 1.2
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Manual 1.2Manual 1.2
Startsida ASTRO visas

1. I modulväljaren 
klicka på gods in 
och tryck OK.

2. Kontrollera rätt 
order.

Hitta rätt order 
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Manual 1.2Manual 1.2

1. Ändra 
mottagningsyta till 
PALL

2. Högerklicka och 
välj SKAPA för att 
öppna följande 
fönster

Översikt godsmottagning visas

Komma till ”Tur” fönster 
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Manual 1.2Manual 1.2
ETI fönster visas

1. Fyll i antal räknade 
pallar och tryck  OK

Justera antalet pallar 

 
 
 
 
 
 

 

8

Justering klarJustering klar
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Utleverans av godsUtleverans av gods
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TillTilläämpningsomrmpningsområådede

Utleverans av fullgods
Utleverans av plockat gods
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DefinitionDefinition

Vid utleverans av fullgods och av plockade 
ordrar skall kontrollanten kontrollera att 
antalet pallar som står med på ordern 
stämmer överens med antalet utlevererade, 
att kvaliteten är tillfredställande och att rätt typ 
av pallar står med på ordern. Vid avvikelser 
skall justering göras enligt manual 1.3
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Manual 1.3Manual 1.3
Modulväljaren visas

1. I modulväljaren 
klicka på gods ut 
OK

2. Leta upp rätt order 
klicka enter

Hitta rätt order
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Manual 1.3Manual 1.3

1. Högerklicka och 
välj STÄNG

Översikt utleverans visas

Komma till ”Tur” fönster 
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Manual 1.3Manual 1.3

1. Tryck F2 

2. Fyll i rätt antal 
och tryck  ENTER

”Tur” fönster visas

Ändra antalet pallar 
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Manual 1.3Manual 1.3

1. När ändring har 
gjorts tänds en 
orange bock.

2. Klicka på bocken för 
att slutgiltigt 
godkänna 
förändringen

”Tur” fönster visas

Godkänna förändringen
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Manual 1.3Manual 1.3

1. För att lägga till en 
rad tryck +, fyll i 
vilken artikel och 
antal (quant)

2. Klicka på orange 
bock eller ENTER för 
att godkänna 
förändringen

”Tur” fönster visas

Lägga till en rad
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Manual 1.3Manual 1.3

1. Markera rätt rad.
2. tryck – .
3. Klicka på OK för att 

godkänna 
förändringen i popup.

”Tur” fönster visas

Ta bort en rad
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Manual 1.3Manual 1.3

1. Klicka på OK för att 
skicka uppdatering 
av pallar till SAP.

”Tur” fönster visas

Skicka uppdateringar till SAP

 


