
Realisationsprocent på varer                  
 

 

20.3.12 1 

Realisationsprocent på varer 

Varer, hvorpå der i et stykke tid ikke har været bevægelser (vareposter), 

kan automatisk få påsat en realisationsprocent, dvs. en rabatprocent, som 

vises på de varer, der overføres til reservedelsdatabasen. 

Opsætning 

Definitionen af, hvilke kriterier der skal være opfyldt, før en vare er 

realisationsmoden, foretages under Lagersted – Reservedele – 

Opsætning – Realisationsprofiler. 

 

Feltet Kode 

Her angives en kode, der identificerer realisationsprofilen. 

Feltet Beskrivelse 

Her kan der angives en tekst, der beskriver realisationsprofilen. 

Feltet Metode 

Her skal du angive hvilken metode, der skal anvendes til 

realisationsberegning. Du kan vælge køb, salg eller begge.  

Realisationsprocent beregnes kun hvis der er bevægelser (vareposter) på 

varen. Varer med negativ eller uden beholdning beregnes ikke. 

Dog gælder der det særlige forhold, at hvis en vare uden poster har 

erstattet et eller flere andre varenumre, så vil de erstattede varenumres 

poster indgå i beregning af realisationsprocent for det nye varenummer. 

Ellers gennemløbes vareposterne, afhængig af valgt metode. 

Realisationsprocent beregnes uafhængig af lokation, varians m.v. 
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Realisationsprocenten beregnes pr. vare og opdateres ind på varekortet. 

Procenten vil også fremgå af reservedelsdatabasen, hvis varen overføres 

hertil. 

Feltet Datoformel 

Her skal du angive den datoformel, der skal anvendes til beregning. 

Indmeldes der f.eks. 2 datoformler 1Å = 10 % og 2Å = 20%, betyder dette, 

at varer, hvortil der ikke findes vareposter 2 år tilbage i tiden, vil få påsat 

realisationsprocent 20%. Varer, hvortil der ikke findes vareposter 1 år 

tilbage i tiden, vil få påsat realisationsprocenten 10. Varer, hvor der findes 

vareposter nyere end 1 år, vil få påsat 0%. 

Feltet Realisationspct. 

Her angives den realisationsprocent, der skal anvendes for varen, hvis 

vareposterne opfylder betingelserne i henhold til datoformlen. 

Herefter skal de enkelte varer, hvor der ønskes foretaget en automatisk 

beregning af realisationsprocent, mærkes med den realisationsprofil, der 

skal anvendes til beregning (feltet Realisationsprofilkode): 

 

Masseopdatering af realisationsprofilkode 

 

I stedet for at opdatere hver enkelt vare under Lagersted – Planlægning & 

udførelse – Varer er der mulighed for at masseopdatere varerne. 

Kørslen til at foretage masseopdatering finder du under Lagersted – 

Reservedele – Periodiske aktiviteter – Opdater realisationsprofilkode. 

I første skærmbillede kan angives hvilke intervaller, kørslen skal omfatte: 
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På fanen Indstillinger skal du angive den realisationsprofilkode, som skal 

påsættes varenumrene i det valgte interval: 

 

Herefter kan beregning af realisationsprocenter foretages. 

Beregningskørsel 

 

Beregning af realisationsprocenter startes under Lagersted – Reservedele 

– Periodiske aktiviteter – Beregn realisationsprocent. 

I første skærmbillede kan angives hvilke intervaller, kørslen skal omfatte: 
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På fanen Indstillinger skal der indtastes en skæringsdato for beregningen: 

 

Skæringsdatoen anvendes som udgangspunkt for beregning i henhold til 

datoformlerne på realisationsprofilkoden. 

Varekort 

Den beregnede realisationsprocent overføres til varekortet og vil blive vist 

på reservedelsdatabasen, hvis varen overføres hertil. 

 

Realisationsprocenten kan ajourføres manuelt på varekortet. 

Realisationsprocenten vil blive vist på reservedelsdatabasen, hvis varen 

overføres hertil. 
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