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Ressourcesalgspriser pr. kunde/ressourceprisgrp. og arbejdstype 

Det er muligt at indmelde alternative ressourcesalgspriser pr. arbejdstype 

gældende for 

 1 - en enkelt debitor 

 2 - en debitor ressourceprisgruppe 

 3 - alle debitorer. 

For henholdsvis debitor, ressourceprisgruppe og alle debitorer kan der 

defineres priser på forskellige niveauer: 

 a - pr. ressource 

 b - pr. ressourcegruppe 

 c - alle (dvs. gældende for både ressource og ressourcegrupper). 

 

Dette betyder at der alt i alt kan indmeldes ressourcesalgspriser pr. 

arbejdstype for følgende kombinationer: 

 1+a - Debitor / Ressource 

 1+b - Debitor / Ressourcegruppe 

 1+c - Debitor / Alle 

 2+a - Ressourceprisgruppe / Ressource 

 2+b - Ressourceprisgruppe / Ressourcegruppe 

 2+c - Ressourceprisgruppe / Alle 

 3+a - Alle debitorer / Ressource 

 3+b - Alle debitorer / Ressourcegruppe 

 3+c - Alle debitorer / Alle 

 

I praksis vil det dog sjældent være nødvendigt at anvende samtlige 

kombinationsmuligheder. 

Uanset hvor mange kombinationer, der er indmeldt, vil prisen fra det mest 

detaljerede niveau blive anvendt, dvs. findes kombinationen 1+a, så vil 

denne pris blive anvendt uanset om der findes en lavere pris f.eks. under 

kombinationen 3+b. Det er altså IKKE best-price-princippet, der gælder, 

men detaljeringsniveauet. 
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Ressourcesalgspriser pr. enkelt-debitor 

 

Dvs. kombinationsmulighederne 1+a, 1+b og 1+c. 

Ressourcesalgspriser pr. enkelt-debitor anvendes, hvis der med en kunde 

er aftalt en speciel pris, som udelukkende gælder denne kunde. 

Du kan oprette alternative ressourcesalgspriser pr. debitor under Salg & 

Marketing – Salg – Debitorer. På debitorkortet vælges funktionsknappen 

Priser – Ressource på fanen Naviger i båndet: 

 

I eksemplet ovenfor er der indmeldt alternative salgspriser til debitor 

DA021 – bemærk at kundenummeret automatisk overføres fra 

kundekortet til skærmbilledet (feltet Salgskodefilter), således at kun priser 

til den aktuelle kunde vises. 

I feltet Typefilter er der valgt ’Ingen’ – dette bevirker at du får vist alle 

priser til kunden, uanset om det er pris til en ressource (a), til en 

ressourcegruppe (b), eller alle (c). 

Udfylder du typefilteret har du mulighed for kun at få vist f.eks. 

indmeldinger der vedrører en bestemt ressource. 

I billedet er der indmeldt, at kunden skal faktureres kr. 500,00 såfremt det 

er ressourcen AL og arbejdstype 100 (kombinationen 1+a). 

Såfremt det er en ressource, der er tilknyttet ressourcegruppen SVENDE 

og arbejdstypen = 100, skal kunden faktureres kr. 510,00 (kombinationen 

1+b).  

Hvis ressourcen AL tilhører gruppen SVENDE vil der dog stadig blive 
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faktureret kr. 500,00, for arbejdstype 100 og ressource AL, idet 

kombinationen 1+a overstyrer kombinationen 1+b. 

Endelig er der indmeldt, at kunde DA021 for øvrige ressourcer og 

ressourcegrupper skal faktureres kr. 520,00 (kombinationen 1+c). 

F.eks. vil ressource PPK, der tilhører ressourcegruppen MARB koste kr. 

520,00, når det er arbejdstype 100. 

Hvis du ønsker at blokere for rabat på ressourcelinien, skal du fjerne 

hakket i feltet: ’Tillad linjerabat’. På denne måde kan du sikre, at der ikke 

både ydes rabat og en særlig, favorabel ressourcepris. 

Ressourcesalgspriser pr. ressourceprisgruppe 

Dvs. kombinationsmulighederne 2+a, 2+b og 2+c. 

Ressourcesalgspriser pr. ressourceprisgruppe anvendes, hvis der med en 

gruppe af kunder er aftalt en speciel pris, som udelukkende gælder 

prisgruppen. 

Dette kræver, at du under Salg & marketing – Ordrebehandling - 

Opsætning – Ressourceprisgrupper opretter de prisgrupper, du vil 

anvende: 

 

Og dernæst skal du på hver enkelt debitor indtaste den prisgruppe, som 

kunden tilhører (feltet Ressourceprisgruppe på oversigtspanelet 

Fakturering): 
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6.7.16 4 

 

Du kan oprette alternative ressourcesalgspriser pr. ressourceprisgruppe 

under Salg & marketing – Ordrebehandling - Opsætning – 

Ressourceprisgrupper, Funktionsknappen Priser (fanen Naviger): 

 

(Samme skærmbillede kan du få adgang til under Salg & Marketing – Salg 

– Debitorer, tryk F4 i feltet Ressourceprisgruppe, vælg Avanceret). 

 

I eksemplet ovenfor er der indmeldt alternative salgspriser til 

ressourceprisgruppe RPG1 – bemærk at ressourceprisgruppen 

automatisk overføres til skærmbilledet (feltet Salgskodefilter), således at 

kun priser til den aktuelle prisgruppe vises. 

I feltet Typefilter er der valgt ’Ingen’ – dette bevirker at du får vist alle 

priser til ressourceprisgruppen, uanset om det er pris til en ressource (a), 

til en ressourcegruppe (b), eller alle (c). 
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Udfylder du typefilteret har du mulighed for kun at få vist f.eks. 

indmeldinger der vedrører en bestemt ressource. 

I billedet er der indmeldt, at ressourceprisgruppen skal faktureres kr. 

530,00 såfremt det er ressourcen AL og arbejdstype 100 (kombinationen 

2+a). 

Såfremt det er en ressource, der er tilknyttet ressourcegruppen SVENDE 

og arbejdstypen = 100, skal ressourceprisgruppen faktureres kr. 540,00 

(kombinationen 2+b).  

Hvis ressourcen AL tilhører gruppen SVENDE vil der dog stadig blive 

faktureret kr. 530,00, for arbejdstype 100 og ressource AL, idet 

kombinationen 2+a overstyrer kombinationen 2+b. 

Endelig er der indmeldt, at ressourceprisgruppen RPG1 for øvrige 

ressourcer og ressourcegrupper skal faktureres kr. 550,00 (kombinationen 

2+c). 

F.eks. vil ressource PPK, der tilhører ressourcegruppen MARB koste kr. 

550,00, når det er arbejdstype 100. 

Hvis du ønsker at blokere for rabat på ressourcelinien, skal du fjerne 

hakket i feltet: ’Tillad linjerabat’. På denne måde kan du sikre, at der ikke 

både ydes rabat og en særlig, favorabel ressourcepris. 

Ressourcesalgspriser gældende for alle debitorer 

Dvs. kombinationsmulighederne 3+a, 3+b og 3+c. 

Alternative ressourcesalgspriser kan også indmeldes således at de 

gælder alle debitorer. 

Du kan oprette alternative ressourcesalgspriser til alle debitorer under 

Salg & Marketing – Salg – Debitorer ved at gå ind på en vilkårlig debitor 

og klikke på funktionsknappen Priser – Ressource (fanen Naviger). 

I skærmbilledet ’Salgstype: Debitor’ skal du i feltet Salgstypefilter vælge 

værdien ’Alle debitorer’: 
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I feltet Typefilter er der valgt ’Ingen’ – dette bevirker at du får vist alle 

priser, der vedrører ’Alle debitorer’, uanset om det er pris til en ressource 

(a), til en ressourcegruppe (b), eller alle (c). 

Udfylder du typefilteret har du mulighed for kun at få vist f.eks. 

indmeldinger der vedrører en bestemt ressource. 

I billedet er der indmeldt, at alle debitorer skal faktureres kr. 560,00 

såfremt det er ressourcen AL og arbejdstype 100 (kombinationen 3+a). 

Såfremt det er en ressource, der er tilknyttet ressourcegruppen SVENDE 

og arbejdstypen = 100, skal alle debitorer faktureres kr. 570,00 

(kombinationen 3+b).  

Hvis ressourcen AL tilhører gruppen SVENDE vil der dog stadig blive 

faktureret kr. 560,00, for arbejdstype 100 og ressource AL, idet 

kombinationen 3+a overstyrer kombinationen 3+b. 

Endelig er der indmeldt, at alle debitorer for øvrige ressourcer og 

ressourcegrupper skal faktureres kr. 580,00 (kombinationen 3+c). 

F.eks. vil ressource PPK, der tilhører ressourcegruppen MARB koste kr. 

180,00, når det er arbejdstype 100. 

Hvis du ønsker at blokere for rabat på ressourcelinien, skal du fjerne 

hakket i feltet: ’Tillad linjerabat’. På denne måde kan du sikre, at der ikke 

både ydes rabat og en særlig, favorabel ressourcepris. 
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Overblik over alternative ressourcesalgspriser 

Har du brug for at få et overblik over, hvilke alternative 

ressourcesalgspriser, der er oprettet, kan du gå ind under Salg & 

Marketing – Salg – Debitorer på en vilkårlig debitor og klikke på 

funktionsknappen Priser - Ressource. 

I skærmbilledet ’Salgstype: Debitor’ skal du i feltet Salgstypefilter vælge 

værdien ’Ingen’ og i feltet Typefilter skal du ligeledes vælge værdien 

’Ingen’: 

 

Herved vil du få vist samtlige oprettede alternative ressourcesalgspriser. 

Dette kan være en hjælp til f.eks. fejlsøgning, eksempelvis i tilfælde af, at 

der fremkommer en anden ressourcesalgspris end forventet på en 

serviceordre. 

 


