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Salgsordretyper/rabatter 

Linjerabatter på salgsordrer kan tildeles ud fra ordretypen på salgsordren. 

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

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

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

Opsætning 

 

Salgsordretyper 

Først defineres de ordretyper, som ønskes anvendt. Ordretyper 

vedligeholdes under Salg & marketing - Ordrebehandling - Opsætning – 

Salgsordretyper: 

  

I skærmbilledet skal du oprette de ordretyper, der ønskes anvendt i 

systemet. 

Linjerabatter 

Herefter kan der oprettes linjerabatter til salgsordrer, enten under Salg & 

Marketing – Ordrebehandling – Debitorer, knappen Salg – Linjerabat, 

Vare (individuelle kunderabatter), eller under Salg & marketing, 

Ordrebehandling - Opsætning  - Debitorrabatgrupper (grupperabatter).  

Linjerabat pr. kunde 

På debitorkortet kan man ved at klikke på knappen Salg og vælge 

Linjerabat – Vare få vist følgende skærmbillede, hvor der kan oprettes 

individuelle kunderabatter: 
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I eksemplet er der indmeldt, at kundenummer AF001 får 12 procent i 

linjerabat ved køb af varenummer 2. Feltet Salgsordretype er udfyldt med 

værdien Lager, hvilket indebærer, at rabatten kun ydes, når varesalget 

sker på en ordre, med salgsordretypen Lager. 

Debitorrabatgrupper 

Først defineres de rabatgrupper, der ønskes anvendt: 

  

Husk at rabatgruppen skal indtastes på de debitorer, som rabatmatrix skal 

gælde for (feltet Debitorrabatgruppe på debitorkortet). 

Ved at klikke på knappen Debitorrabatgrupper – Salgslinjerabatter 

fremkommer skærmbilledet, hvor selve rabatmatrixen for gruppen kan 

indtastes: 
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Her er der mulighed for at definere de rabatter, som debitorer der tilhører 

rabatgruppe 1 kan opnå. 

I eksemplet gives der rabat ved salg af varenummer 2 – der ydes 20% på 

ugeordrer, men kun 15% på hasteordrer. 

Rabat ved salg 

 

 

Når varenummeret, som vi har oprettet rabatmatrix til, sælges, vil der blive 

ydet rabat i henhold til ordretypen. 

I eksemplet oprettes en ordre af typen hasteordre, og ordren er til en 

kunde, der på debitorkortet er mærket med debitorrabatgruppe 1. 

Da varen sælges på en hasteordre, udløses der 15% rabat: 

Der er også oprettet individuel kunderabat på varenummeret, men da der 

ikke er tale om en ordre med typen Lager, udløses denne rabat ikke. 
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I eksemplet ovenfor er vist oprettelse af en salgsordre; men rabat pr. 

salgsordretype kan anvendes i samtlige nedenstående menupunkter: 

Tilbud 

Rammeordrer 

Ordrer 

Fakturaer 

Returvareordrer 

Kreditnotaer 


