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Købsordretyper/rabatter 

Linierabatter på købsordrer kan tildeles ud fra ordretypen på købsordren. 

Dvs. der kan oprettes en rabatmatrix hvor det defineres, at rabat kun 

udløses for bestemte ordretyper. Eller matrix kan oprettes, således at 

f.eks. hasteordrer udløser en lavere rabat end alm. ordrer. 

Opsætning 

Købsordretyper og linierabatter pr. købsordretype defineres pr. kreditor. 

Dette gøres ved at gå ind på kreditorkortet og klikke på knappen Køb. Her 

vælges Linjerabat. Herved fremkommer følgende skærmbillede, hvor 

rabatoplysninger kan indmeldes: 

 

Klik på AssistButton i feltet Købsordretype (eller tryk F6) for at få vist 

skærmbillede, hvor de købsordretyper, der er relevante for netop denne 

kreditor, kan oprettes: 

 

De købsordretyper, der oprettes i billedet, gælder kun for den kreditor, der 

var valgt på kreditorkortet. 

På hver købsordretype kan du angive den forventede leveringstid – 

leveringstiden vil automatisk blive foreslået, når du opretter købsordrer. 
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Feltet standardværdi kan markeres på én af ordretyperne – markering i 

feltet angiver, at denne ordretype som standard anvendes på købsordrer 

til denne kreditor, og ordretypen vil blive foreslået automatisk, når du 

opretter en købsordre. 

Når ønsket antal ordretyper til kreditor er oprettet, vendes tilbage til 

foregående skærmbillede, hvor rabatter kan indtastes. 

 

I eksemplet er der indmeldt, at leverandør 10001 yder 5 procent i 

linierabat ved køb af varenummer GR9710305. Feltet Købsordretype er 

udfyldt med værdien R1, hvilket indebærer, at rabatten kun ydes, når 

varekøbet sker på en ordre, med købsordretypen R1. 

Er der tale om købsordretypen R2, vil der i stedet blive givet 10 procent 

rabat fra leverandøren. 

Rabat ved køb 

Når varenummeret, som vi har oprettet rabatmatrix til, købes hos den 

pågældende leverandør, vil der blive ydet rabat i henhold til ordretypen. 

I opsætningen har vi markeret, at standardordretypen for leverandøren er 

hasteordre, så værdien R1 indsættes automatisk i feltet Købsordretype. 

Dermed udløses en rabat på 5 procent: 
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I eksemplet ovenfor er vist oprettelse af en købsordre; men rabat pr. 

købsordretype kan anvendes i samtlige nedenstående menupunkter: 

Rekvisitioner 

Rammeordrer 

Ordrer 

Fakturaer 

Returvareordrer 

Kreditnotaer 


