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Prislister 
Prislister findes under menupunktet Lager  Rediger lager. I bunden af skærmen findes knapperne 

”Prislister salg” og ”Prislister køb”. Prislisterne kan anvendes af flere kunder/leverandører. Der findes også 

mulighed for at definere individuelle priser, der kun gælder for én kunde/leverandør. 

Prislister salg beregner salgspriser ud fra kost/salgs priser på lagerkortet.  

Prislister oprettes ved at vælge ”Opret ny”.  

 

Her gives prislisten et id og et navn. Herefter foretages nogle valg. 

Salgspris er inkl. moms betyder at en ordre hvor denne prisliste anvendes opfatter priserne som priser inkl. 

Moms. Momsen tillægges med faktoren på beregningen. 

 

Denne prisliste vil gange salgsprisen på varekortet med 1.25 og opfatte prisen som inkl. moms. 
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Priserne kan afrundes og tilrettes manuelt.  

Hvis nogle varer, ikke skal tillægges moms, kan disse anbringes på en anden prisliste med indstillingen 

”Moms aldrig inkluderet i salgspris”.  

Hvis ”Udelad varer der ikke beregnes” ikke er valgt vil prislisten indeholde alle varer. Hvis den er valgt, vil 

kun de varer der medtages i beregningstrin medtages i prislisten. 

 

Denne prisliste vil kun indeholde varer fra grupperne 100 og 130. 

Hvis ”Kun manuelt valgte produkter” er valgt. Vil prislisten indeholde de produkter der er valgt i oversigten 

på den anden fane: 

 

Hvis kun aktive varer skal optræde i prislisten vælges ”Udelad ikke aktive varer”. En vare er aktiv hvis dags 

dato ligger imellem disse to datoer på varekortet, eller datoerne er tomme. 
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”Medtag i beregn alle” vælges hvis prislisten skal beregnes når der trykkes her: 

 

Det vil beregne alle de opmærkede prislister på én gang. 

De samme prislister vil blive beregnet hvis robotten anvendes til at beregne prislister hver dag. Prislister 

beregnes ved at beregningstrinene aktiveres oppefra og ned. 

Dette opsæt vil beregne en pris ved at gange prisen på varekortet med 1.1. Derefter lægges den forhøjede 

pris tilbage på varekortet. 

 

Der findes 3 priskolonner på en prisliste. ”Ny pris”, ”Gammel pris” og ”Aktuel pris”. Derudover vises prisen 

fra varekortet. 

Det er prisen i kolonnen ”Aktuel pris” der benyttes som salgspris.  
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Prisen i Ny pris kan beregnes og redigeres uden at der påvirker den aktuelle salgspris 

Den nye pris kan kopieres til den aktuelle pris her: 

 

Denne kopiering flytter samtidigt den aktuelle pris over i ”Gammel pris”.  Dette gør det muligt at gøre en 

prisændring midlertidig ved at kopiere den gamle pris tilbage til den aktuelle. 

Hvis robotten vælges, kan disse operationer igangsættes dagligt. 
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Hvis ”Opdater aktuel pris med ny pris ud fra datoer” vælges, kan den nye pris lægges parat. 

Når datoen ”Ny pris start” nås, vil robotten kopiere den nye pris over i den aktuelle, der derefter vil 

anvendes som salgspris.  

 

Når ”Ny pris slut” nås, vil robotten kopiere den gamle pris tilbage til ”Aktuel pris”. Prisændringen vil være 

permanent hvis ”Ny pris slut” ikke udfyldes. 

Individuelle priser vedligeholdes på det enkelte adressekort, og gælder kun for denne ene adresse.  
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En individuel pris vil altid blive valgt til fordel for en prisliste-pris på den samme vare.  

Prislisterne vælges ved at opmærke de varer der skal indgå i prislisten. 

 

 


