
 
Instruktion hur man genererar etiketter 

 

 

Webbadressen är följande:  http://webbase.ostnor.net/label/ 

 

För att generera etiketter gör enligt följande: 

1. Här väljer du vilket språk etiketterna skall vara på. 
2. Välj mall, Mora Armatur eller FM Mattsson. 
3. Välj om etiketter skall ha streckkod (EAN) eller inte (röd= utan, grön= med). 
4. Här skriver du in vilka etiketter du vill ha ut.  

För att få ut etiketter så måste man skriva det antal etiketter man vill ha och avgränsa med semikolon. Vill 
man ha pris så avgränsar man även där med semikolon och skriver därefter priset (artikelnummer;antal;pris). 
Skriver man bara artikelnummer + antal få man etiketter utan pris. 
 
Kom alltid ihåg att skriva ut antal etiketter efter artikelnumret, bara artikelnummer fungerar inte. 
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5. När du trycker på ”run” genererar du etiketterna som du skrivit in i din beställning, det kan ta upp till 
30 sekunder innan du får upp en pdf som du kan välja att öppna alternativt att spara i din dator. 
Knappen ”clear” använder du om du vill rensa fältet och skriva in en ny beställning. 
 
Du kan skriva in obegränsat antal artikelnummer i rutan som den sedan plockar ihop till en pdf där 
alla dina etiketter kommer att finnas samlade. Du kan däremot inte blanda Mora- och FMM nummer 
i en och samma beställning, val av mall gör du innan du genererar etiketterna (punkt 2.) 
 
Ett exempel på beställning av fem stycken olika artiklar med Mora-etiketter kan se ut så här: 
(Prova gärna att kopiera in denna beställning i rutan och generera etiketterna för att se resultatet.) 
 
730000;3;3100 
240000;5 
241000;1;1995 
242100;1;1795 
700742;1;4555 
 
Ett exempel på beställning av fem stycken olika artiklar med FMM-etiketter kan se ut så här: 
(Prova gärna att kopiera in denna beställning i rutan och generera etiketterna för att se resultatet.) 
 
82000000;2;3020 
81910000;5 
80600000;2;1370 
80602010;2 
80000000;4 
 

Exempel 1:  243000.CA;2;1390 

Detta ger två etiketter med priset 1390:-. 

 

Exempel 2:  80600000;2 

Detta ger två etiketter utan pris. 

 

Välj med eller utan 
streckkod. 

Webbbase.ostnor.net/label 

 



Exempel 3: 

Här visas exempel på etiketter utan streckkod. 

 

 

 

 

Felsökning och kända problem 

Problem: Webbsidan ser konstig ut och visar inte bilder (bara grå med text). 
Åtgärd: Klicka på Compatibility view-ikonen i adressfältet så ska den rätta till sig. 

 

 

Problem: Det skapas bara en blank pdf utan etiketter. 
Åtgärd: Kontrollera att du har valt språk, mall eller om du skrivit in fel artikelnummer i fältet. 
Artikeln måste finnas på det valda språket.  

Om texten flyter över varann på etiketten eller har ett allmänt konstigt utseende, kontakta oss på 
websupport@ostnor.com så justera vi det. 

mailto:websupport@ostnor.com

