Winfinans
Bonusordning

Selve bonusordningen opsættes og afvikles fra Lageroversigten (Lager -> Rediger lager) ved at klikke på
knappen Bonus.

I vinduet kan ses de tilknyttede adresser til en given bonusordning på fanebladet Medlemmer. Ved at søge
en adresse frem under fanebladet Vælg medlemmer og markere dem med et flueben, vil de blive tilknyttet
til en bonusordning.
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Vælg medlemmer
Det er også muligt at tilknytte bonusordningen fra adressekortet (Adresser->Rediger adresser). En adresse
kan være tilknyttet en eller flere bonusordninger.
Klik på knappen Salgspriser og herefter Bonus.

Vælg bonus
Vælg en fra listen "Bonusordninger" og tryk derefter på +. Den valgte ordning vises derefter i listen
Fravælg bonusordning
Tryk på det røde kryds ud for den bonusordning der skal fravælges.
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For at oprette en ny bonusordning, skal der under Bonusvinduet under lageroversigt vælges Opret ny i
feltet Bonusordning. Klik herefter på Indstillingsknappen.

Konto vis pulje
Arbejdes der med en bonus-pulje, vil det i nogle tilfælde være aktuelt at udbetale hele beløbet til en
bestemt adresse (fx en hovedafdeling for en kæde). I dette tilfælde angives den adresses kontonummer,
der skal modtage den samlede bonus her.
Tekst på faktura
Denne tekst vil blive tilføjet til vareteksten, når der bliver dannet en kreditnota til udbetaling af bonus.
Tilføj bonusgrænse
Bonus beregnes ud fra en værdi og en sats. Betydningen af disse værdier afhænger af den valgte beregning.
Parametrer
Denne tekst kan anvendes af beregningen fx til udsøgning. Betydningen er afhængig af den valgte
procedure. Det skal ikke benyttes i jeres tilfælde.
Anvend procedure
Da bonus beregnes ud fra mange forskellige modeller, kan der vælges en procedure der foretager
beregningen. Hvis den ønskede beregning ikke findes, kan man få skrevet en speciel procedure.
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Bonus fordeling

Beregn bonus
Bonussen beregnes ved at vælge knappen Beregn bonus og angive den ønskede periode. Der opdateres
ikke andet end visningen, og der kan beregnes flere gange.

Dan kreditnotaer
Når beregningen ser korrekt ud, så kan der klikkes på knappen Dan kreditnotaer for at få dannet en
kreditnota som vil være placeret under Åbne fakturaer.

Som udgangspunkt vil det være de tilknyttede adressers fakturaer, der medtages i beregningen, men det er
muligt at udelade visse varegrupper fra beregningen. Det gøres ved at markere, at de ikke skal medtages
under varegruppeopsætningen. Derved kan fragt og porto udelades i beregningen.
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Anvend varenummer til kreditnota
Bonus udbetales ved at der dannes en kreditnota. Det angivne varenummer anvendes. Varegruppen
bestemmer hvordan bonus bogføres i regnskabet.
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