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Opdater salgspriser fra katalogvarer 

Kørslen findes under Lagersted – Reservedele – Prisbehandling – 

Opdater salgspriser fra katalogvarer. 

Kørslen anvendes til at opdatere nye salgspriser og rabatkoder fra 

katalogvaretabellen til varekortet. Alle varenumre, som har været med i 

prisopdateringskørslen vil blive opdateret med dato for prisopdatering, 

uanset om prisen er korrigeret eller ej. 

Prisopdateringsdatoen fremgår af varekortet på oversigtspanelet 

Fakturering. 

Opsætning 

 

Før opdatering kan foretages, skal der tages stilling til følgende under 

Lagersted – Opsætning – Lageropsætning: 

 

Hvis virksomheden anvender butikslabels er der mulighed for at køre 

opdatering af salgspriser fra katalogvarer i to tempi: Priser på butiksvarer 

skilles ud, og kan opdateres senere, når man er klar til det, øvrige varer 

prisopdateres med det samme. (Butiksvarer er varer, hvor feltet 

Butiksvare på varekortet er markeret). 

Ønskes denne mulighed, skal feltet markeres. Har feltet været markeret, 

kan markering ikke fjernes igen, hvis der ligger kommende butikspriser 

klar til opdatering. Disse skal først opdateres ind på varekortet, før 

markering kan fjernes igen. 
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Opdateringskørslen 

 

Startbilledet til kørslen, der opdaterer salgspriser, har tre oversigtspaneler: 
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VIGTIGT!  

Angiv altid en prisopdateringsdato. 

 

Du kan angive om salgspriser må opdateres til 0,00, hvis katalogvarens 

pris er 0 kr. 

Du kan vælge, om varens rabatkode også ønskes opdateret (salgsprisen 

opdateres altid). Rabatkoder, som ikke allerede findes i systemet, vil 

automatisk blive oprettet i Varerabatgrupper, med blank i feltet 

Beskrivelse. 

Såfremt der er behov herfor, kan du angive, at der skal læses med 

alternative initialer på katalogvaretabellen. Denne funktion anvendes, hvis 

virksomhedens varenumre ikke stemmer overens med varenumrene på 

katalogvaretabellen. F.eks. kan et interval af varenumre, eksempelvis CG 

- CG9999999 opdateres med priser fra katalogvarerne GR - GR9999999 

ved at indtaste GR i feltet 'Læs med initialer på katalogvare'. 

Du kan også vælge at foretage prisopdateringen via 

leverandørvarenummer ved at markere feltet. Der kan kun opdateres for 

en leverandør ad gangen, leverandørnummer skal indtastes i feltet 

Leverandørnummer - dette felt er nedtonet, medmindre der er valgt 

opdatering via leverandørvarenummer. 

Du kan vælge om leverandørens varenummer skal opdateres på 

varekortet. 

Du kan vælge om feltet oprundingsfaktor skal opdateres på varekortet. 

Men det er en forudsætning at oplysningen er med i prisfilen fra 

leverandøren. 

Butiksvarer 

Hvis butikslabels ikke anvendes, vil alle varer blive opdateret med det 

samme. 

Hvis der i lageropsætningen er markeret, at virksomheden anvender 

butikslabels, er der mulighed for at vælge udskrift af labels til detailvarer. 

Hvis der svares ja til at udskrive butikslabels, opdateres alle varer med det 

samme. Ønskes labels ikke udskrevet, f.eks. fordi man ikke er klar til at 

mærke hylder/varer i butikken om endnu, vil de nye priser blive overført til 

tabellen Kommende butikspriser (Lagersted – Reservedele – 

Prisbehandling – Kommende butikspriser – Kommende butikspriser), og 

varen vil ikke blive opdateret.   
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Prisopdatering af butiksvarer og udskift af labels skal derefter startes i en 

særskilt kørsel under Lagersted – Reservedele – Prisbehandling – 

Kommende butikspriser – Opdater salgspriser fra kommende butikspriser: 



Opdater salgspriser fra katalogvarer                  
 

 

1.3.16 5 

 

 

På samme måde som i den ordinære opdateringskørsel kan det vælges, 

om rabatkode ønskes opdateret. 

Udskrift af labels kan vælges til eller fra. 

Når de ventende butikspriser er opdateret, vil de automatisk blive slettet 

fra tabellen Kommende salgspriser. 

 

 



Opdater salgspriser fra katalogvarer                  
 

 

1.3.16 6 

Oprydning 

 

Alle prisopdateringskørsler tildeles automatisk et kørselsnummer og bliver 

liggende i systemet som en slags logbog. 

De gamle prisopdateringskørsler bør med mellemrum slettes. Sletning 

foretages under Lager – Reservedele – Prisbehandling – Slet gl. 

prisopdateringskørsler: 

 

Kørselsnumrene og prisopdateringsoplysningerne kan anvendes i 

forbindelse med diverse lister fra prisopdateringskørslerne (anvendes som 

Look-up funktion i bestillingsskærmbilleder) – så oprydning bør først 

foretages, når der ikke længere er behov for at udskrive oplysninger vedr. 

de gamle kørsler.  

Udskrifter 

 

Der kan udskrives oplysninger om både opdaterede og ikke-opdaterede 

priser under Lagersted – Reservedele - Prisbehandling.  

Begge rapporter har tre oversigtspaneler i bestillingsskærmbilledet (i 

eksemplet nedenfor er kun vist bestillingsbilledet fra liste vedr. ikke-

ajourførte salgspriser, idet bestillingsbillederne er identiske for begge 

lister): 
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På liste over ajourførte salgspriser udskrives følgende: 

  Varenummer 

  Varenavn 

  Ny salgspris 

  Gammel salgspris 

  Ændring i kroner 

  Ændring i procent 

  Kørselsdato 

  Beholdning 

  Lokation (hvis specifikation af beholdning pr. lokation er anfordret). 
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På liste over ikke-ajourførte salgspriser udskrives: 

  Varenummer 

  Varenavn 

  Salgspris 

  Vareplacering 

  Ukurant % 

  Kørselsdato 

  Beholdning 

  Lokation (hvis specifikation af beholdning pr. lokation er anfordret). 

 

Hvis specifikation af beholdning pr. lokation er valgt, vil der for hvert 

varenummer først blive udskrevet en linie med den totale beholdning, og 

derefter en linie med beholdning for hver lokation. 


