Plukkliste eksport til Excel
Etter å ha eksportert plukklisten fra RoofCon, kan det være du ønsker å bruke Excel-dokumentet for
plukklisten. Denne kan lastes ned fra vår internettside og kan brukes til å importere filen pickbill.boq som
er skrevet av TrussCon. Dette vil gi deg en lesbar presentasjon av informasjonen i den eksporterte filen.

Selv om du kan åpne Excel-dokumentet manuelt for at det automatisk skal begynne å importere data,
kan du automatisere dette slik at TrussCon åpner dette Excel dokumentet så snart det er ferdig med å
skrive plukklisten til eksportfilen. For å aktivere dette, følg instruksjonene I dette dokumentet.

Velg Innstillinger - Øvrige på Fil-menyen.

På fliken Øvrig, rull ned til Innstillinger plukkliste og velg Søkevei til program for etterbehandling. Endre
verdien I Egendef. til Ja. Dette vil åpne Verdi-kolonnen slik at du kan spesifisere hva som skal gjøres når
eksportfilen er skrevet.

Deretter må vi spesifisere både søkeveien til selve exe-filen for Excel og søkeveien til plukklisten – dvs.
Excel-dokumentet.
For å lokalisere søkeveien til Excel-applikasjonen, bruk Utforsker (Explorer) og gå til dine Programfiler
hvilket typisk ligger under rota på C-disken. I din Programfiler-mappe vil du finne et antall mapper som
representerer applikasjoner som du har installert på din PC. Rull ned og let etter mappe med navnet
Microsoft Office, og dobbeltklikk på denne.
Avhengig av hvilken versjon av Microsoft Office du har installert på din PC, vil du se ulike mapper her.
Hvis du har installert Office XP, vil du se at mappen kalt OFFICE10, hvis du har Office 2003, vil du se
mappen kalt OFFICE11. Dobbeltklikk på mappen som passer med versjonen av Microsoft Office som er
installert på din PC.

I mappen er det et stort antall filer. Filen som er av interesse, heter EXCEL.EXE, men kan vises kun som
EXCEL som illustrert I bildet nedenfor. Det vi trenger er uansett stien til denne mappen.

Kopier og lim inn søkeveien som vises I adressefeltet inn i Verdi-kolonnen i TrussCon.

Så behøver å editere slik at vi inkluderer selve Excel-dokumentet. Vi må ha både navn og søkeveien til
filen.
Nedenfor kan du se et eksempel på hvordan den ferdige teksten kan se ut. Dette avhenger selvfølgelig av
hvilken Microsoft Excel versjon du har installert på din PC, og hvor du har lagret de to Excel dokmentene
for plukklisten

C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\Excel.exe C:\Rcw\Sys\Picklist_ENG.xls

Med en gang du har lagt inn teksten i Verdi-kolonnen i TrussCon, kan du gå ut av Innstillinger – Øvrige
dialogen ved å klikke på OK knappen og dine innstillinger vil bli lagret.
Hvis søkeveien er lagt inn korrekt, vil Excel-dokumentet bli åpnet automatisk neste gang plukklisten blir
eksportert og data fra pickbill.boq filen vil automatisk bli importert.

