Retur av A-hjälpmedel och/eller komponenter till buffert
samt komplettera individ med komponenter
Retur av individ med komponenter
När du ska göra retur av en individ med komponenter till er buffert måste du klicka på
individens artikelnummer på hjälpmedelsbilden.

Välj Retur av hjälpmedel

Klicka på Verkställ. Komponenterna följer med automatiskt till buffert och är fortfarande
komponenthanterade på individen i webSESAM.
Retur av komponent till buffert
Om du vill ta en komponent i retur till er buffert så går du in på individens komponenter i
hjälpmedelsbilden genom att klicka på siffran inom parentes eller via individkortet och klickar på
länken Komponenter, klicka på artikelnumret så får du valet Retur av komponent.

Klicka på den så kommer följande bild upp.

WebSESAM förslår samtidigt att komponenten ska skrotas men den kan du avmarkera om du
vet att den är returtagen till er buffert.
Klicka på Verkställ
Komplettera redan utlevererad individ med komponent från buffert
Om du väljer Uttag ur eget förråd på en artikel som ska vara komponent till en redan utlevererad
individ kan du komplettera individen med den komponenten.
Länken ”Komplettera levererad individ” visas i kundorderradsbilden när mottagaren har en levererad
individ som är möjlig att komponenthantera

Klicka på länken för att komma till en bild med mottagarens individer där kan man välja vilken av
dem som ska kompletteras

Markera och klicka på Fortsätt
En bild visas med möjliga komponentartiklar och beställningsrutor där man kan markerar
vilken/vilka komponenter som ska sättas på den redan utlevererade individen

Om det inte är någon av de komponenterna kan man klicka på ”Vanligaste tillbehören till:
Xxxxxxxx” för att komma vidare till fler komponenter.
När man lagt till de komponenter man önskar så kommer man tillbaka till kundorderraden som
visar att det rör sig om en komponent till levererad individ.

Om du vill lägga in artikeln direkt så kan man göra det och då känner webSESAM av om den kan
vara komponent och du får upp en blå länk till höger där det står Kompl.individ

Klicka på länken så kommer alla individer som finns hos denna mottagare

Välj vilken individ som komponenten ska sitta på genom att markera i kolumnen Välj och sen
Verkställ så kommer den att kopplas ihop med individen och kommer att följa med vid retur till
buffert eller på hämtorder.

Lägg till komponent från buffert
Om du har en individ på ditt buffertförråd som inte är komponenthanterad så kan du vid
utleverans göra detta. Välj den individ som ska levereras ut, ex 219502.
Klicka på artikelnumret

Du kommer då in i komponenthanteringsbilden och där har du valet Vanligaste tillbehören till: Uno.
Klicka på den länken så kommer förslagen på komponenter som du kan lägga till.
Forstätt som vid komponenthantering för övrigt.

