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Mix & Match og flerkøb 

 

Mix & Match og flerkøb er en del af butiksløsningen. 

Flerkøb er mængderabat, der kendes fra diverse butikker, f.eks. køb af 

”bland selv” frugt. Køb 10 stk. for 15 kroner, hvor stk. prisen ved køb 

under 10 stk. er 2 kroner. 

Mix & Match er ligeledes en mængderabat, men her udløses der rabat, 

under forudsætning af at man køber en eller flere bestemte varer. Et 

eksempel kunne være, at man ved køb af en jakke samt et par bukser, 

kan få en skjorte eller en T-shirt med i købet. 

 

Opsætning 

Opsætning foretages under Butik – Periodisk Rabat 

 

 

Der findes to rabattyper Mix & Match og Flerkøbsrabat som beskrives 

herefter. 
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Mix & Match 

Benyttes når der er tale om et ”pakketilbud”. I pakketilbuddet kan en eller 

flere varer være obligatorisk for at rabatten udløses.  

Eksempel på opsætning: 

 

Fanen generelt: 

Feltet Nummer: Fortløbende nummer til periodisk rabat opsættes under 

Butik – Opsætning – Butiksopsætning, i feltet ’Periodisk rabat 

nummerserie’.  

Feltet Beskrivelse: Her indtastes tekst, der beskriver rabatten. Teksten 

udskrives på bon-/fakturaudskrifter. 

Feltet Prisgruppe: Indikerer om rabatten udelukkende skal gælde på 

salgsbilag med samme prisgruppe eller på alle salgsbilag. Er feltet blankt, 

gælder rabatten for alle salgsbilag. Man kan eksempelvis påsætte 

kontantsalgskundens prisgruppe, således at rabatten udelukkende gælder 

på kontantsalgskunden. 

Feltet Status: Viser om rabatten er aktiveret eller deaktiveret.  
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Fanen Konfiguration: 

 

 

Her angives hvilken type rabat, der er tale om: Handelspris, Rabat % eller 

et Rabatbeløb. 

Handelspris ekskl. moms: Her angives den samlede salgspris for 

pakketilbuddet. I ovenstående eksempel er prisen 300 kr. 

Rabat %: Her kan der indtastes en rabatprocent, der gælder alle varer i 

pakketilbuddet. 

Rabatbeløb ekskl. moms: Rabatten kan også angives som et 

rabatbeløb. 

Uanset hvilken rabattype der vælges, så vil rabatten blive udregnet som 

en rabatprocent på de enkelte varelinjer, der indgår i pakketilbuddet. 

Antal linjer for at udløse: Her angives det antal linjer der skal til for at 

rabatten skal udløses. I ovenstående eksempel skal der 2 linjer til før at 

rabatten udløses.  

Feltet Prioritet: Prioritet benyttes til at angive hvilket rabatopsæt der skal 

benyttes, hvis en vare indgår i flere rabatter. Systemet vælger 

rabatopsætningen med højeste prioritet. Systemet udfylder automatisk 

feltet prioritet, men feltet kan overstyres. 
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Fanen Gyldighedsperiode:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Her angives i hvilken periode at rabatten er gyldig ved at udfylde felterne 

Rabat startdato og Rabat slutdato. 

På linjeniveau indtastes de varer, der skal indgå i pakketilbuddet. 

Varenummer: Her angives varenummer fra varekortet.  

Beskrivelse: Hentes fra varekortet. (Kan ikke redigeres) 

Antal Varer: Her angives det antal varer der skal sælges af den 

pågældende vare for at rabatten udløses. 

Obligatorisk: Angiver om en vare er obligatorisk, dvs. at rabatten ikke 

udløses med mindre denne vare sælges. I ovenstående eksempel skal 

kunden købe en værktøjskasse og enten 1 skiftenøgle eller 2 lednøgler 

for at få tilbuddet. 

Hvis kunden køber alle 3 varer med det angivne antal, vil kunden få de 

300 kr. i rabat fordelt på vare VR111 og VR113. Kunden får - i 

modsætning til ved flerkøb - ikke rabat på alle varer, da vi har defineret, at 

der skal 2 linjer til at udløse rabatten. 

Ved køb af flere enkelt-enheder/varer, der indgår i pakken, så er det til 

normal pris, medmindre der er tale om køb af flere hele ”pakke-tilbud”. 

Knappen Aktiver/Deaktiver: Når rabatopsætningen er færdigindtastet 

benyttes knappen Aktiver for at aktivere brug af rabatopsætningen. 

Samme knap benyttes til at deaktivere rabatopsætningen.  

Man behøver ikke at deaktivere et rabatopsæt, når det ikke skal være 

gyldigt mere, da systemet automatisk tester op mod den indtastede 

gyldighedsperiode.  
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Knappen Mix & Match: 

Oversigt: Oversigt (F5) over oprettede ’periodisk rabat’. 

Indsæt ny: Opret ny (F3) ’Periodisk rabat’ 

Kopier fra periodisk rabat: Hjælp til oprettelse af ny ’periodisk rabat’ 

hvor man kan kopiere hele opsætningen fra et eksisterende rabatopsæt. 

Flerkøbsrabat 

Er en mængderabat ligesom når der købes frugt i et supermarked. 

Eksempel på flerkøb. 

 

Fanen Generelt 

Feltet Nummer: Fortløbende nummer til periodisk rabat opsættes under 

Butik – Opsætning – Butiksopsætning feltet ’Periodisk rabat 

nummerserie’.  

Feltet Beskrivelse: Her indtastes tekst, der beskriver rabatten. Teksten 

udskrives på bon-/fakturaudskrifter. 

Feltet Prisgruppe: Indikerer om rabatten udelukkende skal gælde på 

salgsbilag med samme prisgruppe eller på alle salgsbilag. Er feltet blankt, 

gælder rabatten for alle salgsbilag. Man kan eksempelvis påsætte 

kontantsalgskundens prisgruppe, således at rabatten udelukkende gælder 

på kontantsalgskunden. 

Feltet Status: Viser om rabatten er aktiveret eller deaktiveret. 
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Fanen Konfiguration: 

 

Her angives hvilken type rabat, der er tale om: Handelspris, Rabat % eller 

et Rabatbeløb. 

Handelspris ekskl. moms: Her angives en salgspris for tilbuddet. 

Rabat %: Her kan der indtastes en rabatprocent, der gælder alle varer i 

pakketilbuddet. I ovenstående tilfælde gives der 10% på alle varer. 

Rabatbeløb ekskl. moms: Rabatten kan også angives som et 

rabatbeløb. 

Uanset hvilken rabattype, der vælges, så vil rabatten blive udregnet som 

en rabatprocent på de enkelte varelinjer, der indgår i tilbuddet. 

Flerkøbsantal: Her angives det antal varer, der skal til for at rabatten 

udløses. I ovenstående eksempel skal der sælges et antal på 3 før at 

rabatten udløses.  

Ved Flerkøbsrabat beregnes der samme rabatprocent ved efterfølgende 

varer, når rabatten først er udløst. I dette eksempel vil det sige, at købes 

der 3 af vare VR120 og én af vare VR121, så vil kunden også få rabat på 

vare VR121. 

Feltet Prioritet: Prioritet benyttes til at angive hvilket rabatopsæt, der skal 

benyttes, hvis en vare indgår i flere rabatter. Systemet vælger 

rabatopsætningen med højeste prioritet. Systemet udfylder automatisk 

feltet prioritet, men feltet kan overstyres. 
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Fanen Gyldighedsperiode:  

 

Her angives i hvilken periode at rabatten er gyldig. (Rabat start-/slutdato) 

På linjeniveau indtastes de varer, der skal indgå i flerkøbsrabatten. 

Varenummer: Her angives varenummer fra varekortet.  

Beskrivelse: Hentes fra varekortet. (Kan ikke redigeres) 

Knappen Aktiver/Deaktiver: Når rabatopsætningen er færdigindtastet 

benyttes knappen Aktiver for at aktivere brug af rabatopsætningen. 

Samme knap benyttes til at deaktivere rabatopsætningen.  

Man behøver ikke at deaktivere et rabatopsæt, når det ikke skal være 

gyldigt mere, da systemet automatisk tester op mod den indtastede 

gyldighedsperiode.  

Knappen Flerkøb: 

Oversigt: Oversigt (F5) over oprettede ’periodisk rabat’. 

Indsæt ny: Opret ny (F3) ’Periodisk rabat’ 

Kopier fra periodisk rabat: Hjælp til oprettelse af ny ’periodisk rabat’, 

hvor man kan kopiere hele opsætningen fra et eksisterende rabatopsæt. 
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Regler for rabatberegningen 

 

’Periodisk rabat’ (Mix & Match og Flerkøb) beregnes på salgsordre når: 

 Funktionen ’Kassebetaling’ vælges. 

 F11 Lever / Lever & Fakturer vælges 

 F9 – Statistik vælges. 

I butiksløsningen: 

 På kassebilledet når der vælges ’Total’. 

 

’Periodisk rabat’ (Mix & Match og Flerkøb) beregnes ikke: 

 På kreditnotaer. 

 På minus-linjer (Returlinjer) 

Da der ikke gives rabat på minus-linjer, er det vigtigt at håndtere 

fejlindtastning på en salgsordre korrekt. 

F.eks. vare 666 ved køb af 4 stk. udløses 45% i rabat 

 

På samme salgsordre indtastes der først en salgsordrelinje med 4 stk. af 

vare 666 og senere en minuslinje med -4 stk. Her vil der stadig blive 

udløst rabat på 45% på den første salgslinje. Derfor anbefales det, at der 

ændres/slettes på den først indtastede salgslinje. 

I butiksløsningen vil dette ikke være tilfældet, da der adderes til antal pr. 

varenummer. 
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Der beregnes ikke ’Periodisk Rabat’ ved samlefakturering. Beregning af 

rabatten skal være foretaget på de enkelte leverancer. 

Man kan således ikke sælge varen på 2 forskellige ordrer med antal på 

henholdsvis 2 og 1 stk., og så forvente at der ved samlefakturering 

beregnes rabat hvis denne udløses ved køb af 3 stk. 

En stykliste kan godt indgå i et periodisk rabatopsæt, dog håndteres 

afgivelse af rabat ved udfoldelse af styklisten ikke (rabatten gives på 

styklistevaren). Ønskes der givet rabat på de varer, der indgår i en 

stykliste, så skal de enkelte varer opsættes på linjeniveau. 

Hvis en kunde er opsat til at få fakturarabat, bliver fakturarabatten stadig 

beregnet selv om kunden har fået rabat via Mix & Match eller Flerkøb. 

Rabat fundet via Mix & Match og Flerkøb vægter højest. Er der f.eks. 

opsat flerkøbsrabat på 10% ved køb på 3 stk. af vare VR121 og der på 

kunden samtidig er opsat 15% rabat på samme varenr., vil kunden få 10% 

i rabat ved køb af 3 stk. eller flere. Køber kunden kun 2 stk. af varen vil 

den normale rabat på 15% blive udløst. 

Er der på en kunde opsat en salgspris på f.eks. 100 kr. på vare VR121 og 

der samtidig er opsat flerkøbs rabat på 10% ved køb af varen, så får 

kunden 10% i rabat ud fra de 100 kr. og ikke ud fra varens normale 

salgspris. 

Som før nævnt så udskrives beskrivelsesteksten fra rabatopsætningen på 

bon-/fakturaudskriften. 

På nedenstående bon kan man se at der er udløst to forskellige rabatter. 

Teksten ’Udløste rabatter’ er en fast defineret tekst og kan ikke ændres. 

 


