
Hvordan laste ned egne varer 

1. Logg inn på kodabas.logiq.no med tildelt brukernavn og passord. Alternativt 

www.kodabas.no og velg Logg inn: Varekatalog. 

2. Velg «last ned alle varer» i menyen til venstre. 

3. Du vil da få en tekstfil (zip-fil) som du kan lagre (som tekstfil) på maskinen din 

4. Konvertering til Excel. Fremgangsmåten vil nok variere avhengig av hvilken Office-versjon 

man har, men her følger i hvert fall en variant: 

5. Åpne en tom arbeidsbok i Excel 

6. Velg «Data» fra toppmenyen og deretter «Fra Tekst/CSV» 

7. Finn tilbake til den aktuelle tekst-filen, velg filen og deretter «Importér» (ev dobbelttrykk) 

8. Da dukker det opp et nytt skjermbilde. Overskriftene som dukker opp, kan beholdes slik de 

er: 

a. Filopprinnelse: 1252 Vesteuropeisk (Windows) 

b. Skilletegn: Semikolon 

c. Datatyperegistrering: Basert på de første 200 radene 

9. Velg deretter «Transformer data» 

10. Enkelte av kolonnene må deretter endres til et annet format. Det gjelder GTIN (kolonne 1, 4 

og 10) og fargenummer, kolonne 22. Dette for at alle sifrene i GTIN skal vises, inkludert 

eventuelle ledende nuller og samtidig unngå at eventuelle fargenumre med punktum endres 

til dato. Merk en og en kolonne, høyreklikk på musen og velg «Endre type» til «Tekst». Velg 

deretter «Erstatt gjeldende».  

11. Når de aktuelle kolonnene er endret, velg deretter «Lukk og last inn» øverst til venstre i 

menyen. 

12. Sjekk deretter at alle varelinjer er registrert og lest inn. Til høyre vil det komme opp et bilde 

«spørringer og tilkoblinger». Kontroller at antall som står til høyre stemmer overens med 

det antall varer dere har. «X antall varer er lastet inn.» Dersom det er feil på noen av 

kolonnene vil det fremkomme her. 

13. Lagre filen. 

14. Så er det bare å sette i gang å sjekke at informasjonen ser riktig ut. 

15. Formatet er det samme som filen dere laster opp til databasen, så for de av dere som bruker 

Excel for vareoppdatering, kan eventuelle endringer gjøres direkte i denne filen, for deretter 

å laste den opp på nytt til databasen. 

16. I tillegg til å sjekke at feltene ser riktige ut, kan man også lettere oppdage om det ligger varer 

i systemet som skulle vært meldt utgått.       

http://www.kodabas.no/

