HINTATARRAOHJE
Second Hand Storessa on käytössä viivakoodi-hintatarra, joissa näkyy seuraavat tiedot:








Hintatarran numero
Kirpputorin nimi
Pöytänumero (paikka)
Viivakoodi
Asiakasnumero viivakoodissa
Tuotteen kuvaus
Tuotteen hinta

Vaihtoehtoina on tulostaa hintatarrat joko kotona tai lähettää ne kirpputorille.
Mikäli et omista tulostinta, sinulla on seuraavat vaihtoehdot:



Seuraa ”KOTITULOSTUS” -ohjeita ja tulosta hintatarrat käyttäen .pdf tulostinta tai
Seuraa ”Hintatarrat kirpputorilta noudettuna” -ohjetta

KOTITULOSTUS
Olemme siirtyneet vuoden 2016 alusta uudistettuun kassajärjestelmään, joten vanhojen
hintatarrojen tulostus ei ole enää voimassa. Toivomme että kaikki pöytävuokralaiset
siirtyvät välittömästi käyttämään uusia hintatarroja. Seuraamalla näitä ohjeita pääset
tulostamaan uudet hintatarrat kotikoneella.
Huom. Kotitulostus toimii ainoastaan Windows-käyttöjärjestelmällä.

33 hintatarraa arkille
1. Ensiksi sinun täytyy ladata hintatarran tulostusohjelma kotikoneellesi seuraamalla
linkkiä: http://varaapaikka.com/shs.zip
2. Tiedosto on pakattu ”.zip” -tiedosto ja sen sisällä on itse ohjelma, joten se pitää purkaa
pakkauksesta ulos esim. winrar-ohjelmalla
◦ Klikkaa hiiren oikealla painikkeella shs.zip tiedostoa ja valitse auenneesta valikosta
”Pura kaikki” ja pura tiedostot johonkin kansioon, josta löydät sen
3. Kun tiedostot on purettu navigoi itsesi kansioon ja avaa ”tarrat.exe” –tiedosto
4. Valitse ”Suorita” ja vielä toisen kerran ”Suorita” ja ohjelma asentuu tietokoneellesi
5. Löydät työpöydältä pikakuvakkeen nimeltä ”Tarrat”, joka on ohjelma hintatarrojen
tekoon
6. Hienoa, olet juuri asentanut Tarrat -ohjelman ja pääset nyt tulostamaan itsellesi
hintatarroja

Nyt kun olet saanut ohjelman asennettua, on aika käydä läpi ohjelman käyttö:



Tuote kuvaukseen voit kirjoittaa kuvauksen tuotteesta tai vaihtoehtoisesti jättää sen
tyhjäksi
”Euro ja Snt” -kohtaan syötä tuotteen hinta.



Anna ”Asiakasnumero”
-kenttään
asiakasnumerosi,
jonka sait
kirpputoriltasi.



”Paikkanumero”
kenttään lisätään
saamasi
paikkanumerosi.



”Alkaa juokseva” numero eli hintatarran numero alkaa hinnoittelun aluksi numerosta 1
ja jatkaessa hinnoittelua siitä numerosta, johon viimeksi lopetit hintatarrojen teon. Laita
itsellesi tämä viimeisin juokseva numero ylös seuraavaa hintatarrojen tekokertaa
varten. Esim. kun olet tehnyt kolme arkkia eli 99 hintatarraa, juokseva numero
ruudussa näkyy 100, mikä on seuraavan aloitettavan arkin ensimmäisen hintatarran
aloitusnumero.



Ohjelman sisällä on ”Käyttö ohjeet” painike, josta löydät tarkemmat ohjeet. Lue ne
tarkasti läpi.



Täytettyäsi kaikki tiedot ja olet tarkistanut ne, paina sen jälkeen ”Lisää tarra” painiketta. Varmista, ennen tämän painikkeen painamista, että tuotteen tiedot ovat
oikein. Jos teit virheen, yksittäistä tuotetta ei voi poistaa listalta vaan kaikki täytyy
aloittaa alusta.



Ohjelmasta voidaan tulostaa juoksevilla
numeroilla oleva tuotelista myyntihinnoin
valitsemalla ”tulosta lista” -painikkeesta.
Tästä voit myös vain tarkastella tekemiäsi
arkkeja.



Tulosta viivakodilliset
hintatarrat ”Tulosta
tarrat” -painikkeesta ja
lopetat ohjelman
valitsemalla ”Poistu”
Suosittelemme yhden
arkin tekoa ja
tulostamista kerrallaan.
Vieressä olevasta
hintatarra kappale
laskurista näet
tekemäsi hintatarrojen määrän.

Tulostaminen voidaan tehdä kopiopaperille sekä tarra-arkeille, joita voit ostaa
halutessa kirpputorilta. Varmistathan, että tulostamasi hintatarrat ovat "selviä" ja
"teräviä" (viivakoodi). Jos käytät tulostimessa ”Eco” -ominaisuutta, ota se pois päältä
tulostuksen ajaksi, koska se haalistaa viivakoodia ja tällöin viivakoodin lukija ei lue
viivakoodia kassalla.

Tulostus .pdf tiedostoksi
Jos sinulla ei ole tulostinta tietokoneella, voit silti tehdä hintatarrat normaalisti käyttäen yllä
mainittuja ohjeita ja valita hintatarra-ohjelmasta vain tulostimeksi PDF-tulostimen
(Microsoft Print To PDF, Windows 10). Hintatarra tulostuu ”.pdf” -tiedostoksi ja sen voit
lähettää Second Hand Storen sähköpostiin shs@elisanet.fi.
Mikäli tietokoneessasi ei ole PDF-tulostinta, saat sellaisen ladattua osoitteesta:
http://www.ilmaisohjelmat.fi/pdf-tulostimet

Hintatarrat kirpputorilta noudettuna
Jos sinulla ei ole omaa tulostinta, niin vaihtoehtona on myös käyttää internetselaimella
olevaa hintatarrojen lähetysohjelmaa.
Ohjelman käyttö on yhtä helppoa, kuin edellisten, mutta hintatarrat välittyvät suoraan
Second Hand Storeen ja saat hintatarrat kirpputorilta, kun tulet ne noutamaan.
Ohjelmaan pääset linkistä: http://varaapaikka.com/shs/hinta.pl
Netistä lähetettyihin hintatarra-arkkeihin tulostuu 24 tarraa per arkki.
Perimme kirpputorilta tulostettavista tarrahintalapuista hinnaston mukaisen maksun.
Huom. Ohjelmia käyttäessä tulee olla erityisen tarkka, että käyttää omaa
asiakastunnustaan, koska se määrittelee kenelle tuotteen myynnit ohjataan. Eli jos et ole
varma asiakasnumerostasi, olethan yhteydessä meihin.

