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Inköpsbehov Orderkö
För att minska risken för att varor skall ta slut i lagret och att inte för mycket beställs hem så 
finns denna rutin. När användaren bestämt de urval som önskas så visas behovet för 
respektive artikel med ett förslag på antal att beställas hem direkt på skärmen, där kan du 
ändra antal samt leverantör.

Gå in i Inköpsbehov/Automatorder under Inköpssystem.
Välj <MEDIAINKÖP>, KLAR.Ändra toggeln från <UTSKRIFT BEHOVSLISTA> till 
<ORDERKÖ>. Ändra UTDATA till <HELA BEHOVET MED ANSKAFF>.

Ange urval, From Datum visar total försäljning för artikeln, föreslås till 1 månad. Tom 
Datum avser nästa inköpstillfälle, längre fram ger större inköpsbehov. KLAR.
En rullista visas med varor som systemet efter urvalet tycker att ni skall köpa hem. Listan är 
sorterad per leverantör och benämning 1.

Här kan du ändra antal som skall köpas in.
TA BORT på markerad rad sätter beställningspunkten till noll och varuklassen ändras till C, 
vilket betyder att artikeln inte kommer att komma med på inköpsförslaget i framtiden (förut-
satt att ingen kundbeställning lagts på artikeln). SÖK på markerad rad visar vilka olika lever-
antör som artikeln kan beställas ifrån samt vilket inpris man har hos respektive leverantör. 
Genom att trycka VÄLJ på markerad leverantör så kommer artikeln att beställas från denne.

FIGURE 19. Ändra leverantör orderkö behovslista

F6- Artikelinformation, F7- Inköpshistorik, F8- Artikelhistorik.
KLAR ger en fråga om att skriva ut förslaget eller generera en automatbeställning. Det skapas 
en inköpsorder per leverantör, vilket inköpsordernummer visas på meddelande raden.

Du kan ändra inköpsorderna genom att trycka F5- Administrera beställningar, där kan du try-
cka F5- Starta Inköpsorder. Du kan justera priser, antal, lägga till nya artiklar till ordern mm.

För att skicka beställningar markerar du de order du vill skicka och trycker på F6, när du är 
inne i Administrera beställningar. 


