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Inleiding

Bij juiste NMVO accountgegevens en goed ingestelde scanners zal Odessa de producten die

tijdens het sorteerproces worden gescand automatisch succesvol kunnen afmelden.

Onder de admin kunt u dan ook een product succesvol retour melden.
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Instellen scanners

Scheidingsteken

Zorg ervoor dat de scanner bij het scannen van een 2D barcode één van de volgende

scheidingstekens gebruikt:

|

[GS]

029

$
Hiernaast dient de scanner een 'Return' te geven.

Raadpleeg de leverancier / instructie document van uw scanner voor het configureren van uw

scanner. U kunt hierbij evt. naar een programma als 'Kladblok' (Notepad) scannen om te

controleren of één van bovenstaande scheidingstekens in de scan voorkomt.

Toetsenbord instelling

Een andere belangrijke voorwaarde voor een juiste scan is dat de toetsenbord instelling op US

staat. Dit is met name relevant voor het gebruik van scheidingsteken [GS] omdat bij een

verkeerde toetsenbord instelling de 'brackets' niet de juiste tekens betreffen.

Dit geldt natuurlijk voor alle werkstations waarop een scanner is aangesloten.
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Odessa NMVO Account Configuratie

1. Login met gebruiker 'admin'  in de Odessa Sorteer applicatie.
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2. U komt automatisch in het Instellingenmenu. Klik op NMVO

3. Klik op NMVO Account Configuratie
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4. Vul de benodigde gegevens in en klik op
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Odessa Raadplegen FMD afmeldingen

1. Login met gebruiker 'admin'  in de Odessa Sorteer applicatie.
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2. U komt automatisch in het Instellingenmenu. Klik op NMVO

3. Klik op NMVO FMD Afmeldingen
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4. U krijgt een overzicht van de 500 meest recente afmeldingen. U kunt met de volgende

buttons per 10 of per 1 pagina heen en terug bladeren .
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Odessa FMD Retour melden

1. Login met gebruiker 'admin'  in de Odessa Sorteer applicatie.
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2. U komt automatisch in het Instellingenmenu. Klik op NMVO

3. Klik op NMVO FMD Retour melden
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4. Scan de QR code van het product dat u retour wilt melden. Indien de scan een [Enter]

bevat zal hij meteen retour melden. Indien de scan geen {Enter] dient u nog op de knop

'Meld retour' te drukken.

Na een succesvolle retour melding kunt u nogmaals een product afmelden zonder opnieuw naar

dit menu te gaan.
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