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Guide til installering af egne labels. 

I denne 9-punkts guide vises det hvordan man opretter egne labels. 

 

 

1.klik på ”indstillinger” i hovedmenuen.

 

2. Tryk først på ”diverse”, Herefter ind under ”labels”. Vælg ”Vare” i feltet til højre. 
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3. Vælg ”ny label”  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

4. Under ”skabelon” vælges den type labels der ønskes. Tryk så på ”opret”. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du har en Label printer fra Brother QL-700, vælges Skabelon med navnet 

”Brother 22606 mit salg” 
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5. Du kan under ”vælg label” finde den rette label. Tryk nu på ”gem/opdatér”. Og 

gå tilbage til hovedmenuen.

 

 

6.Når du er på hovedmenuen skal du klikke ind på ”konti” under Debitor.
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7.Herefter går du ind på ”kommission”. Her kan der søges mellem aktive kunder, 

hvis der er tilføjet nogle. 

Tryk på ”kontonr” for at se hvordan det ser ud fra jeres kundes side af.  

 

8.kunderne vil nu få følgende billede frem på deres skærm når de bruger deres ”Mit 

salg” link fra invitationen i mailen. Ved at de trykker på ”Mine labels” kan de nu selv 

lave deres prismærker.
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9. Her kan du og kunderne selv gå ind og oprette nye labels. 

Når først en label er gemt kan den ikke ændres, så skal der slettes og laves en ny. 

Tryk på ”Nyt ark” i bunden af skærmen, hvis der ønskes at oprette nye ark. Herefter 

kan der navigeres rundt i de forskellige ark ved at klikke på drop-down menuen 

”side” 

 

 

 De to knapper der ses ovenover ”Udskriv Ark” og ”Udskriv Labels” har hver især 

deres funktioner.  
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Udskriv Labels 

Hvis der klikkes på udskriv labels, vil der blive udskrevet alle labels i arket. 

Hvis der ønskes at udskrive bestemte labels, markeres de med et blåt hak som vist 

på billedet ovenover. Herefter trykkes der på udskriv labels. 

Du vil nu få dette frem, hvor der klikkes   

på BrotherLabel22606MS.  (Hint hvis siden ikke           

    vises, skal der  

   tillades pop up 

      vindue.) 

Når du kommer ud til udskriv-vinduet, tjekkes der at alle oplysninger er indtastet 

korrekt. 

Destination: det er den Labelprinter du bruger, i dette tilfælde er det Brother_QL_700 

Layout: vi anbefaler du bruger Stående for at maksimere pladsen. 

Papirstørrelse: Brug gerne 62mmx29mm(2.3”x1.1”) 

Margener: Her vælges ”ingen” 
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Udskriv Ark. 

Hvis der ønskes at udskrives hele arket på A4-papir, tykkes der på ”Udskriv Ark” og 

vælges standard 

  

 

Ligesom før tjekkes der om de samme data stemmer.

 


