
Indikerer hvilken liste med besøkende som vises.
Bestilt eller forhåndsregistrert: Besøkende der deres 
informasjon er satt inn før ankomst (bestilling er foretatt).
Registrert ankomst: Besøkende som allerede er 
registrert som ankommet.
Registrert avreise: Besøkende som allerede er 
registrert som avreist.
Klikk på      for å velge en liste med besøkende.
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Viser listen med besøkende som er valgt.
Sorter listen ved å klikke på kolonnetittelen. 
Endre bredden på kolonnen ved å dra kantlinjen 
på kolonnen.

Søk etter informasjon i listen med besøkende som vises.
Klikk på       eller       for å bla opp og ned gjennom 
listen.

D Skriver ut nødrapporten.
Skriver ut skiltet til den besøkende, registrerer 
ankomsten eller avreisen til den besøkende.
Funksjonen er avhengig av hvilken liste med 
besøkende som vises.
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Ny: Angi informasjon om en ny besøkende.
Slett: Slett informasjonen om den valgte besøkende.
Bestill: Angi informasjon om en ny besøkende og 
lagre i [bestilt]-listen.
Overskriv: Rediger informasjonen ved å skrive over 
informasjonen som vises om den besøkende.

Viser et foto av den besøkende.
Klikk på      for å ta et foto av den besøkende (krever 
at et kamera installeres).

Angi informasjon om den besøkende.
* indikerer informasjon som MÅ angis.

Angi informasjon om verten (verten er personen som 
den besøkende besøker).
* indikerer informasjon som MÅ angis.
Klikk på      for å søke i vertsdatabasen for å fylle ut 
informasjon om verten.

Forhåndsvis: Viser skiltet til den besøkende før det 
skrives ut.
Skriv ut skilt: Skriver ut skiltet til den besøkende.
Skriv ut parkeringstillatelse: Skriver ut 
parkeringstillatelsen.

Når den besøkende ankommer: Angi informasjon om den besøkende. Hvis en bestilling er satt inn på den 
besøkende tidligere, velges den besøkende fra [bestilt]/[forhåndsregistrert]-listen. Klikk på         
-knappen for å registrere ankomsten til den besøkende og skrive ut skiltet til den besøkende.

Velg den besøkende fra [bestilt]/[forhåndsregistrert]-listen og klikk på                         -knappen for å skrive ut skiltet før den 
besøkende ankommer. Velg skilt-ID-en til den besøkende fra listen og klikk på                             -knappen (J) når den 
besøkende ankommer.

Når den besøkende drar: Velg informasjonen om den besøkende fra [registrert ankomst]-listen (A) og klikk 
på                  -knappen (J) for å registrere avreisen til den besøkende.
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Klikk på       . Klikk på                             
-knappen for å vise eller 
skrive ut rapporten.

Selvbetjent innsjekkingsmodus

Resepsjonsmodus

Nødrapporter

Logge ut fra selvbetjent innsjekkingsmodus

Skifte ut DK-papirrullen (Etterbestillingsnr. DK-N55224)

Klikk på                                -knappen i nødstilfeller.
Listen med besøkende som er registrert som ankommet, 
kan skrives ut eller vises.

Nødrapporter skrives ikke ut på Brother QL-etikettskriveren. Nødrapporter skrives ut på 
standardskriveren som bestemmes av administratoren. Vi anbefaler at standardskriveren 
som brukes, skriver på papir med A4-størrelse.

Klikk på       . Angi [brukernavn] og [passord]. 
Klikk på             -knappen.

Angi [brukernavn] og [passord]. 
Klikk på             -knappen.

Klikk på                             
-knappen for å logge ut.

Se brukermanualen til QL-etikettskriveren i forbindelse med å skifte ut DK-papirrullen.
VM-100-malene er beregnet brukt med DK-N55224-papirruller. Hvis det imidlertid installeres 
et annet DK-medium, skaleres malen automatisk slik at den passer.
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