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Indlæsning af salgspriser til katalogvarer 

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under 

Lagersted – Reservedele – Prisbehandling. 

Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder og 

produktgruppekoder fra leverandører til katalogvaretabellen – 

eksisterende katalogvarer ajourføres med de nye oplysninger, og nye 

katalogvarer tilføjes i tabellen. 

På udvalgte brugere kan det sættes op at de får en meddelelse hver gang 

de logger på, at der er priser, der kan indlæses, og 

indlæsningsprogrammet kan kaldes direkte fra beskeden. 

Opsætning 

Før indlæsning kan foretages, skal systemet sættes op hertil. 

Erstatningstegn 

Er der behov for at indlæse katalogvarerne under et andet nummer end 

det, der findes i prisfilen, kan der defineres ændringsoplysninger under 

Opsætning – Programopsætning – Lagersted – Opsætning lager – 

Erstatningstegn katalogvarer: 

 

Indmeldes der f.eks. GR i fra kode og CG i til kode (som i eksemplet 

ovenfor) bevirker dette, at katalogvarer på leverandørens prisfil, som 

hedder GR i de første to positioner, vil blive indlæst til katalogvaretabellen 

med CG i stedet, f.eks. indlæses GR021004025 som CG021004025. 

Ønsker man ikke at indlæse med initialer skal til kode være ”blank”. 
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Enhedskode 

Under Service – Opsætning – DSM opsætning skal du på fanen Generelt 

angive en standard basisenhed. Denne basisenhed vil blive anvendt ved 

opdatering af salgspriser, hvis en katalogvare ikke findes og skal oprettes. 

Leverandørinitialer 

Under menuen Lagersted – Reservedele – Opsætning – 

Leverandørkodeoversigt skal der indmeldes oplysninger om 

leverandørinitialer, varekategorikoder samt om sidste købspris skal 

opdateres med salgspris. 

 

Et kreditornummer på kreditorkartoteket knyttes her sammen med den 
pågældende leverandørkode. 

En bestemt leverandørkode kan kun oprettes een gang, dvs. samme 

leverandørkode kan kun tilknyttes een leverandør. Alle leverandørkoder, 

der ønskes indlæst salgspriser til, skal oprettes inden der indlæses 

salgspriser til katalogvarer. 

Feltet Opdater Sidste købspris m. salgspris 

Her markeres om man ønsker salgspris fra katalogvaren sat ind på varen i 

feltet sidste købspris. Feltet på varen bliver opdateret, når der opdateres 

salgspriser fra katalogvarer. Dette har betydning for udregning af købspris 

på købsordre, da denne udregnes ud fra sidste købspris minus rabat. Hvis 

der er sat hak her, kan der ikke samtidig være hak i feltet Opdater Sidste 

købspris m. beregnet salgspris 

Feltet Opdater Sidste købspris m. beregnet salgspris 

Her markeres om man ønsker beregnet salgspris fra katalogvaren sat ind 

på varen i feltet sidste købspris. Feltet på varen bliver opdateret, når der 

opdateres salgspriser fra katalogvarer. Dette har betydning for udregning 

af købspris på købsordre, da denne udregnes ud fra sidste købspris 

minus rabat. Hvis der er sat hak her, kan der ikke samtidig være hak i 

feltet Opdater Sidste købspris m. salgspris 
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Feltet Producentkode 

Er ikke i funktion. 

Varekategorikode 

Her angives hvilken varekategorikode, katalogvaren tilhører. Ud fra 

varekategorikoden bestemmes varens: Produktbogf.gr., Varebogf.gr., 

Momsbogf.gr.kode og kostmetode. Varekategorikoder oprettes under 

Økonomistyring – Lager – Opsætning - Varekategorier. 

Sprogkode 

Her angives en sprogkode, såfremt katalogvarens beskrivelse skal 

oprettes i varetekster, når der oprettes en vare fra katalogvarer. 

Vareteksten vil stadig blive indsat i feltet beskrivelse på varekortet. Denne 

facilitet kan være relevant såfremt varebeskrivelsen i prisfilen fra 

leverandøren kommer på et andet sprog end dansk. Efter oprettelse af 

varen fra katalogvarer skal brugeren huske manuelt at oversætte 

beskrivelsesfeltet på varekortet til dansk. 

 

 

  

 

Leverandørkodeoversigt, Knappen Leverandørkode, Detaljer 
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Her laves opsætning, hvis man ønsker flere forskellige varekategorikoder 

anvendt. Der angives et interval af løbenumre samt den ønskede 

varekategorikode. Den første linje der vises er standard/default 

varekategorikoden for den pågældende leverandør. 

Når der er sat flere forskellige varekategorikoder op vises dette under 

leverandøroversigten med en markering i feltet: Der eksisterer flere koder. 

Hvis man har indmeldt erstatningstegn på en leverandør skal disse 

erstatningstegn indtastes i fra/til løbenr. 

Købrabatgruppekodeoversættelse 

Under Lagersted – Lager – Opsætning – Leverandørkodeoversigt – 

knappen Leverandørkode kan der pr. leverandørkode opsættes at en 

rabatgruppe skal erstattes med en anden rabatgruppe.  
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Der kan opsættes uendeligt antal fra og til købsrabatgrupper. Denne 

opsætning virker automatisk ved indlæsning af katalogvarer. Herved 

kommer den automatisk videre til varekortet ved opdatering af dette. 

Filplacering m.v. 

Lagersted – Planlægning & udførelse – Opsætning Lager– 

Katalogvareopsætning: 

 

Her defineres det, hvorledes varenummer på varekortet skal se ud, hvis 

varen oprettes automatisk ud fra katalogvaren (felterne Nummerformat 

og Separator i nummerformat). 

Indbakke mappen er den mappe, hvor prisfiler til indlæsning er placeret. 

Behandlet mappe er den mappe, hvortil de færdigindlæste prisfiler 

overflyttes. 

I feltet Logningsmappe angives hvilken mappe du ønsker at log-filer fra 

kørslen skal anbringes i. Logfiler dannes kun i de tilfælde, hvor der er 

opstået en fejl under kørslen, f.eks. hvis samme leverandør og samme 

leverandørvarenummer forekommer mere end een gang. Filen vil have 

samme navn som den indlæste fil + dato og klokkeslæt. 
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Er der dannet en logfil, vil der fremkomme en meddelelse herom, når 

kørslen er afsluttet. Data skal herefter korrigeres, enten i logfilen, eller i 

systemet. 

Herefter skal logfilen omdøbes til det oprindelige filnavn, og derefter flyttes 

til Indbakke mappen, hvorefter der køres en ny indlæsning, denne gang af 

den omdøbte logfil. 

I feltet Behandlet Mappe angives hvilken mappe du ønsker at 

behandlede/indlæste filer fra kørslen skal anbringes i. Filen vil have 

samme navn som den indlæste fil + dato og klokkeslæt. 

Filer kan fra Logningsmappe og Behandlet Mappe kan flyttes tilbage til 

indbakken via knappen: Flyt til Indbakke. 

Sletning af prisfiler 

Under Lagersted – Lager – Prisbehandling – Indlæs salgspriser til 

katalogvarer er det muligt at slette filer fra: Indbakke, Behandlede og Log 

mappen. Dette gøres v. h. a. knappen Filfunktioner og Slet markerede. 

Logfiler (*.htm) kan dog kun slettes, hvis de er minimum ½ år gamle. (Hvis 

man forsøger at slette en nyere fil, vil man få en fejlmeddelelse). 

Ved sletning af filer bliver der tilføjet oplysninger om sletningen i filen: 

Prisopdateringslog.htm 

Eksempel: 

Sletning Startet d. 13-09-07 kl. 9:33:18 af LRP 

Fil: \\JMA01\NAVISION\PRISER\Kopi af HQpriser.gz 

 

Filen Prispdateringslog.htm kan med tiden blive en stor fil, så derfor 

sker der automatisk en oprydning, således at der maksimalt ligger 

oplysninger 18 måneder tilbage i tiden. Oprydningen i 

Prisopdateringslog.htm sker i forbindelse med indlæsning af en ny prisfil.  

 

Besked ved nye priser 

Findes der ubehandlede prisfiler, kan man få besked om dette ved 

opstart. Dette sættes op for den enkelte bruger under Opsætning – 

Programopsætning – Brugere – Brugeropsætning. 
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Opdatering 

Selve opdateringen startes under Lagersted – Lager – Prisbehandling – 

Indlæs salgspriser til katalogvarer, hvis den ikke aktiveres fra besked ved 

opstart: 

Besked ved opstart: 

 

 

 

Svares der nej fortsættes opstart som normalt, ellers kaldes 

indlæsningsprogrammet: 
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Prisfilen kan vises via knappen Vis inden indlæsning. 

’Indlæs’ starter kørslen. Mens der arbejdes, vises en statuslinje med 

angivelse af hvor mange procent af prisfilen, der er kørt ind. Når priserne 

er læst ind kommer følgende meddelelse: 

 

Dvs. der kan vælges at få vist en log over opdateringen. 

 

Eksempel på logfil fra indlæsning af salgspriser til katalogvarer: 

Prisopdatering Startet d. 31-03-05 kl. 10:30:55 

Fil: \\JMA01\NAVISION\PRISER\OKpriser.txt 

Antal   (katalogvarer) 

Oprettet: 0 

Opdateret: 3 

Skippet: 0  

Prisopdatering afsluttet kl. 10:30:55  

Varighed: 250 millisekunder 
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Endelig vil du blive spurgt, om du ønsker at opdatere priser ind på 

varekartoteket: 

 

Svarer du ja, vil programmet, hvor du kan indlæse salgspriser fra 

katalogvarer til varekartoteket, blive kaldt – her skal du udfylde 

skærmbilledet på samme måde, som når du åbner menupunktet Lager – 

Lager – Prisbehandling – Opdater salgspriser fra katalogvarer. 

Nedenfor vises et eksempel på en katalogvare, som er oprettet i 

forbindelse med indlæsning: 

 

Leverandørnummer er påsat, fordi der allerede var indmeldt 

leverandørnummer på leverandørkoden GR. 

Hvis varenummeret findes på varekartoteket vil dette blive sat på 

katalogvaren i feltet Varenr.  

Katalogvarer oprettes med den basis-enhedskode, der er indmeldt under 

DSM opsætning. 
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Produktgruppekode opdateres fra nogle prisleverandører fx New Holland 
Produktkode ”hænger” hierarkisk under feltet varekategori. 
Varekategori skal være oprettet på leverandørkoden for at blive indlæst. 
Hvis produktgruppekoden ikke findes i systemet bliver den tvangsoprettet. 
 
I kørslen ’Opdater salgspriser fra katalogvarer’ bliver feltet 
produktgruppekode opdateret på varekortet. 

 

Købsrabatgruppekoden vil automatisk blive oprettet i tabellen 

Varerabatgrupper, med blank i feltet Beskrivelse. 

Købsrabatgruppekoden fra katalogvaren kan opdateres videre over til 

varekartoteket i forbindelse med opdatering af salgspriser fra 

katalogvarer. 

Oprundingsfaktor opdateres fra nogle prisleverandører fx John Deere.  

I kørslen ’Opdater salgspriser fra katalogvarer’ bliver feltet 
oprundingsfaktor opdateret på varekortet. 

 

Brugstarifnr. opdateres fra nogle prisleverandører, fx John Deere.  

I kørslen ’Opdater salgspriser fra katalogvarer’ bliver feltet brugstarifnr. 
opdateret på varekortet. 

 

Feltet valuta opdateres fra nogle prisleverandører, fx John Deere. Det 

overføres ikke til varekortet, men er mere ment som information om 

hvilken valuta salgsprisen er i. 
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Beregnet salgspris opdateres fra nogle prisleverandører, pt. kun John 

Deere.  

På JD-leverandørkoden skal der være hak i Opdatér Sidste købspris m. 

beregnet salgspris, hvis feltet skal opdateres på varekortet i kørslen 

’Opdater salgspriser fra katalogvarer’. 

Når salgspriser er indlæst til katalogvarerne, kan der evt. efterfølgende 

foretages en opdatering af de nye priser videre over på varekartoteket – 

denne kørsel finder du under Lagersted – Lager – Prisbehandling – 

Opdater salgspriser fra katalogvarer. 


