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FileMaker integration 

Med kørslen ”Udtræk varer til FileMaker” er det muligt, udlæse data til 

videre bearbejdning i FileMaker. 

Udlæsningen er formateret, i hht. Aftale med Creas A/S. 

Opsætning 

For at gøre funktionen tilgængelig, skal den sættes op I Rapporter under 

Salg & marketing. 

Dette gøres ved at gå til Salg & marketing  Udskrifter  Rapporter. 

 
 

Vælg Ret  

 
 

Indtast 6052078 i kolonnen Rapport-id på en ny linje og tryk <Enter>. 

Tryk <ESC> for at komme tilbage til rapporter. 

 

Alle varer, der ønskes med i udtrækket, skal være markeret med 

Butiksvare, ellers kommer de ikke med i udtrækket: 
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Vareoplysninger 

Via varekortet og knappen ”Vare” åbnes ”Modelkilder”. Modelkilde, 

Modelgruppe og Modelundergruppe m.v. indtastes. 

Via knappen ”Specifikation” tastes specifikationerne samt tilbehør(se 

nedenfor) 

Udlæsning af data 

Vælg Salg & marketing  Udskrifter  Rapporter. Find rapporten Udtræk 

varer til FileMaker og tryk udskriv. 

 

På vare fanen, kan man selektere, hvilke varer man ønsker udlæst. 

 

På Indstillingsfanen, kan man vælge Model database og Fil placering. 

Herefter trykkes OK og udlæsningen starter. 

Efter udlæsning, vil der i den valgte mappe ligge et antal filer (afhængig af 

hvor mange sprog vareteksterne findes i. 

 

Filerne er nu klar til videre behandling i FileMaker. 
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Filindhold 

Der dannes en fil pr. sprogkode med følgende indhold: 

Sprogkode, Varenummer, Beskrivelse 

I filen med sprogkode DAN tages beskrivelsen fra varebeskrivelse 

I filer med andre sprogkoder tages beskrivelsen fra varetekster 

Derudover dannes fil med følgende indhold(alt på dansk): 

Varenummer, Søgebeskrivelse, Gruppe(varebogføringsgruppe), 

Salgspris, Retten den, TILKNYTNING(Særlig specifikation til tilbehør), 

Undergruppe(Modelgruppe), Specifikationsværdi, Specifikationslinie 

Tilbehør 

Tilbehør tastes i specifikationen ”TILKNYTNING” 

Der skal oprettes en specifikation med NØJAGTIG dette navn. 

Specifikationen anvendes til notering af det tilbehør der passer til denne 

vare – tastes med ;(semikolon) mellem hvert tilbehørsvarenummer. 

Specifikationer 

Specifikationer med følgende typer medtages: 

Decimaltal, Heltal, År, Dato 

Øvrige trækkes ikke med ud, da de ikke findes i flere sprog – skal 

indtastes i Filemaker. 

 

 

 

 

 


