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Specialordrer – opdatering af salgs- og kostpris fra købsordre 

Det er muligt at opdatere salgs- og kostpriser på varer fra købsordrer over 

på salgs- og serviceordrer f.eks. i forbindelse med hjemkøb af skaffevarer. 

For at udnytte denne funktionalitet skal man anvende specialordre 

funktionen. Funktionen specialordre kan på salgsordrelinjer og 

serviceordrelinjer knytte en reference til købsordren på varer, der bestilles 

hjem til specifikke salgs- og serviceordrer. Se mere i den særskilte 

beskrivelse vedr. specialordre. 

På de varer, hvor man ønsker at opdatere salgspris fra købsordre til 

salgs- og serviceordre skal Feltet Avancepct.beregning sættes til ingen.  

Det er ikke muligt at bogføre en salgs- eller serviceordre før købsordren er 

bogført, hvis denne funktion anvendes. 

Opsætning 

 
 
Inden anvendelse af funktionen, skal der oprettes købskoder til 
specialordre, og på disse købskoder angives det om der skal opdateres 
priser fra købsordre til salgs-/serviceordre 
 
Funktionen direkte levering er ikke medtaget i denne beskrivelse og 
håndterer ikke opdatering af priser! 

Købskoder 

Købskoder oprettes under Køb – Ordrebehandling - Opsætning – 

Købskoder. I skærmbilledet indtastes en valgfri kode til hver købskode 

samt en tekst til koden. Der skal angives om købskoden er en direkte 

levering eller en specialordre. 

 

Derudover skal du angive om du ønsker at opdatere kostprisen på salgs- 

og serviceordre, og om du ønsker at opdatere salgsprisen på varekort, 

salgs- og serviceordre. 

 

Specialordre kan altså anvendes til at opdatere salgs-/serviceordrer samt 

varekortet. 
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Varekort 

På varekortet skal feltet Avancepct. beregning sættes til ”Ingen” 

 

 

Varekategori 

Det er muligt at angive hvilken værdi feltet: Avancepct.beregning skal 

defaultes med via varekategorien (ved oprettelse af en ny vare). JMA 

anbefaler at man opretter og anvender varekategorier (”vare oprettelses 

skabelon”) når man opretter reservedele og at der oprettes varekategorier 

til håndtering af skaffevarer, der skal opdatere priser på salgs-, 

serviceordre og varekortet for at sikre at ”stamdata” oprettes ens. 
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Anvendelse af specialordre m. opdatering af pris 

 

Funktionen forudsætter at  

 Der oprettes en salgs- eller serviceordre 

 Der oprettes en købsordre. Skaffevare oprettes og ”linkes” til 
serviceordren. 

 Købsordre sendes til leverandør 

 Når varerne kommer hjem modtages de på købsordren, varerne 
udleveres til salgs- og serviceordre (fremgår af læg på lager listen fra 
købsordren) og lagertræk bogføres på salgs- og serviceordre.  
 

 Ved bogføring af modtagelse opdateres salgs-/serviceordre varelinjer 
med salgspris. Har man på købsordren mærket en ekstra varelinje op 
med specialordre oplysninger vil den/disse blive oprettet på salgs-/ 
serviceordren med antal og pris (på denne måde kan man få oprettet 
yderligere varelinjer på salgs/serviceordre i forhold til den oprindelige 
ordre). 
 

 Inden købsfakturaen bogføres kan salgspris simuleres ved at ændre i 
salgspris- eller avanceprocentfeltet på købsordren. Ved bogføring af 
købsordren opdateres de tilknyttede linjer fra salgs- og serviceordre 
med kost- og/eller salgspris (afhænger af valgt købskode). 
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Beregning af salgspris på købsordren 

 

Det er en forudsætning, at der er angivet at købsordrelinjen er en 
specialordre, og at der på varen er angivet at avancepct. beregningen = 
Ingen. 

 

Når købsordrelinjen oprettes, foreslås købspris og rabat ud fra pris 

og/eller rabatstruktur på varen. Salgspris og avancepct. hentes fra 

varekortet (der tages ikke højde for eventuelle specialpriser eller 

rabataftaler med kunden). 

På købsordren beregnes salgsprisen på købsordrelinjen ud fra avancepct. 

og nettokøbspris (købspris – rabat). 

Salgspris beregnes som: 

         Salgspris = (Nettokøbspris/(100-avance%)) * 100% 

Rettes der i købspris eller avancepct., beregnes der en ny salgspris. 

Rettes der i salgspris beregnes der en ny avancepct. 

Ved bogføring af købsordre både ved modtagelse, fakturering, 

modtagelse og fakturering opdateres tilknyttede salgs- og serviceordrer 

med oplysninger fra købsordren. 

Ligeledes opdateres varekortet med salgspris og advancepct. ud fra 

købsordren. 

 

 


