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Start 
✓ Logga in till Kramps webbutik. 

✓ Gå till ”Mitt konto” 

 

✓ Välj Etiketthantering. 
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Steg 1. Skapa en etikettlista 
Fliken ”Start” är startskärmen för ditt etikettverktyg. Skapa en ny etikett genom att klicka på knappen 

”Skapa en ny lista”.  

 

 

 

Steg 2. Lägg till platser 
Platser kan läggas till under fliken ”Mina platser”. Detta är valfritt för dina etiketter och inte 

obligatoriskt. Lägg till en ny plats genom att klicka på knappen ”Lägg till ny lagerlokal”. Nu finns 

platserna i platslistan.   

 

 

Klicka på Visa för att lägga till, ändra eller radera platser inom platserna. T.ex. lagerlokal A med 

hylla_1, hylla_2 osv.   

Redigera en plats genom att klicka på ikonen . 

Radera en plats genom att klicka på ikonen . 
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Steg 3. Lägg till produkter till din etikettlista 
Genom att gå tillbaka till fliken ”Home” (Start) kan du nu börja fylla etikettlistan med etiketter. Klicka 

på den skapade etikettlistan för att ändra listan. I det här fallet listan ”Example” (Exempel).  

 

 

Produktetiketterna kan läggas till den valda etikettlistan genom att klicka på knappen ”Lägg till 

artikel”.  

 

 

I menyn kan du kan lägga till produkter till din etikettlista på tre olika sätt:  

1) hitta din produkt manuellt  på följande sett 

Sök på hela artikelnumret 

Sök på de 3 första siffrorna i artikelnumret för att få alternativa artikelnummer 

Om ni inte är säker på artikelnumret skriv in 3 siffror med ett procenttecken ( % ) framför för att få ett 

alternativ tex %225 

2) hitta din produkt i din orderhistorik,  

3) importera produkten från en Excel-fil.  

 
Ändra etikettpriser 
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Om ni vill ändra etikettpriserna kan de ändras under fliken ”Start” när en etikettlista har valts. 

Följande priser visas  

• Bruttopris – ställs in med Kramps prislista. 

• Etikettpris exkl. moms – det här priset kan ändras genom att ställa in ett pristillägg eller en 

rabatt i procent eller ändra priset inkl. moms. 

• Etikettpris inkl. moms – det här priset kan ändras så att det motsvarar priset exkl. moms 

eller ställas in genom att skriva in ett värde, därefter ändras priset och procentsatsen på 

motsvarande sätt. 

Justera bruttopriset: du kan göra tillägg eller rabatt på bruttopriset som visas på etiketten. Klicka på 

”Beräkna”.

 

Alla etikettpriser (exkl. moms) kan ändras med hjälp av knappen ”Beräkna”.  

De valda etiketterna kommer att uppdateras genom att de nya etikettpriserna beräknas på basis av 

bruttopriset och den inmatade procentsatsen för pristillägget eller rabatten. Skriv i procent hur stort 

tillägg/rabatt du vill göra på etikettens bruttopris. Tex för 10 % pristillägg ange +10. Tryck sedan på 

beräkna. 

 

Det sista steget är att spara dina ändringar genom att klicka på knappen ”Spara” längst ner på höger 

sida. 
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Steg 4. Skriv ut etikettlista 
När etikettlistan har skapats kan etiketterna skrivas ut.  
 
Du behöver bara öppna etikettlistan som du vill skriva ut etiketter från, välja vilka etiketter som ska 
skrivas ut och klicka på ”Skriv ut”. 
 

 
 
Välj önskad etikettyp, sortera sedan vid behov etiketterna enligt ett av alternativen på listan, ladda 
ner din PDF i A4-format med knappen ”Ladda ner PDF” och skriv ut etiketterna med din etikettmall 
för A4-format.  
 
Var noga med att välja utskriftsalternativet ”skriv ut med faktisk storlek” när du skriver ut PDF:en. 
Korrekta artikelnummer för varje A4-etikettmall visas bakom etikettypen på listan, som du kan 
beställa från nätbutiken. 
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Ändringar 
Senaste datum för dina ändringar av en etikett finns i kolumnen ”Dina ändringar”.  

Kolumnen ”Kramp ändringar” visar datum när Kramp senast ändrade produktinformationen.  

Det finns två fält högst upp där du kan skriva in filterdatum för dina och/eller Kramps ändringar 

sedan dess. Klicka på knappen ”Sök” för att aktivera ditt filter. Nu kan du välja etiketterna som du vill 

skriva ut.  

 

 

 
Utskriftshistorik 
Alla utskrifter finns under fliken ”Historik”.   
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Mallar 
Fliken ”Mallar” innehåller en översikt av alla tillgängliga etikettstorlekar och layouter i det här 
etikettverktyget.  
 
 

 

 


