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Klargøring af prisliste 

Når der ændres priser via et regneark – ændres der på felterne i selve prislistekartoteket. I dette kartotek 

er der 2 felter der er interessante – ´salgspris´ og ´ny salgspris´ – hvis den pris, der gælder nu (og som 

skal ændres) står i feltet ny salgspris, kan den med fordel flyttes op i feltet salgspris, og den nye pris 

indlæses i feltet ny salgspris. 

Start derfor med at rokere ’Ny salgspris’ over til ’Aktuel salgspris’ for den ønskede prisliste. Dette gøres 

med rutinen, som du finder her: 

IDAudskrivning (skrweben/grøn IDA), Prislister (under Vedligeholdelse), 3- rokering priser, 01 Rokering 

prisliste. 

 

Denne kørsel flytter alle priser der starter på dato til-og-med denne dato. Priser der har en ændringsdato 

EFTER denne dato, forbliver som de er. 

Her er ’Ny salgspris’ flyttet over i ’Salgspris’. 

 

 

Man behøver ikke at gentage processen for prisliste 101. Som du kan se på ovenstående, følger prisliste 

101 automatisk med. Dog forbliver disse felter således urørte, men vil blive overskrevet ved den senere 

indlæsning.  
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Valg af varer 

Når der skal ændres priser via et regneark, skal der først udvælges de varer, der skal have ændret priser. Til 

dette formål kan en udskrift af prislisten være til hjælp. I nedenstående eksempel er der opsat en speciel 

prisliste til excel – men alle opsætninger kan anvendes. 

Rutinen findes i IDAudskrivning, Prislister (under Vedligeholdelse), 1- udskriv prisliste, 27 Prisliste til Excel: 

 

Listen kan selvfølgelig sorteres efter ønske, f.eks. efter varegruppe eller leverandør. Husk at vælge den 

rigtige prisliste. Når rutinen er kørt, så vælger du ”Til regneark”. 

 

Udskriften kan se således ud: 
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Klargør regneark 

Herunder kan du se overskrift, samt hvad der skal stå, når filen skal indlæses (Kolonner med slet, skal 

slettes før indlæsning): 

 

Listen kan efterfølgende sorteres, som det måtte ønskes. 

Overskrifterne skal du selv sætte ind – følgende felter kan være relevante : 

 - varkonto – varnummer – skal med 

 - prislist – prislistenummer – skal med 

 - nysalgpr – ny salgspris 

 - prianddt – dato hvorfra ny salgspris skal gælde – formatet er ååååmmdd – skal med hvis nysalgpr er med 

 - kampstdt – dato for kampagne start – formatet er ååååmmdd – skal med hvis kamppris er med 

 - kamppris – kampagnepris 

 - kampsldt – dato for kampagne slut  – formatet er ååååmmdd – skal med hvis kamppris er med 

 - kampkost – kostpris for kampagnevare 

 - kampagnr - kampagnenavn 

Ny salgspris kan hermed beregnes / indtastes: 

 

Slet de kolonner og linjer der ikke skal bruges.  

Bemærk at datoen skrives med år, måned og dato (ååååmmdd) 
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Herefter gemmes regnearket som CSV fil (semikolonsepareret): 

 

 

Indlæsning af CSV-fil: 

 

Inden man laver den ’store’ indlæsning, er det en god ide at lave en test-indlæsning, med 1-2 varer, for at 

tjekke at de kommer rigtigt ind. Når man har konstateret at den ’lille’ indlæsning er rigtig, kan man forsætte 

med den ’store’. 

I IDAudskrivning, Lager/varer (under Vedligeholdelse), 27- Indlæs udtræk med prisrettelser, trykker du på 

Gennemse og finder den CSV-fil som du gemte før: 

 

Jeg tjekker prisen i prislistekartoteket: 
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Ligeledes vil ændringer kunne ses i IDAintra: 

 

Her kan det også ses at prisliste 101 rettes automatisk 

 


