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INTRODUKTION
Allmänt
CHAPTER 1 INTRODUKTION

Redigerad 20101029

Allmänt

Beskriver hur man använder GOLF.

Introduktion innehåller följande rutiner

• Manualens uppläggning  1-2

• GOLF en översikt  1-4

• Att arbeta med systemet  1-5

• Fälttyper  1-12

• Arbetslägen  1-13

• Frågespråk  1-14
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1-2
Manualens uppläggning

Manualen är indelad i följande kapitel

• Introduktion

• Fakturering

• Inköpssystem

• Kundreskontra

• Lagersystem

• Leverantörsreskontra

• Ordersystem

• Redovisning

• Systemadministration

• Kodrutiner

• Rapportsystem

Indelning av kapitel

Varje kapitel är indelad i ett antal underrubriker, som alla börjar med 
namn överst på sidan och rubriken “Allmänt”.

Till varje rutin som beskrivs finns rubrikerna

• “Allmänt” som beskriver rutinen allmänt, samt en beskrivning av 
fält, som innehåller typ och antal positioner i varje fält, samt en 
beskrivning, se “Fälttyper” på sidan 1-12.

• “Funktionstangenter” som beskriver vilka funktionstangenter som är 
aktuella i respektive rutin.

• “Övrig information” beskriver information av övrig karaktär. Till 
exempel hur anropas denna rutin.

Större rutiner bryts ned och varje del beskrivs med ovanstående 
rubriker.

Textstilar

Alla fält som refereras i manualen skrivs med VERSALER. Funktion-
stangenter i löptext markeras också med VERSALER. Fältdefinitioner 
markeras med kursiv.
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T

V

K

G

Symboler

För att visa att man måste ange information i ett fält, markeras detta med 
ett “T” för tvingande i vänstermarginalen. Ett fält som markeras med 
denna symbol tvingar användaren till någon form av registrering.

För att visa att ett fält inte går att mata in i, markeras detta med ett “V” 
för visning i vänstermarginalen. Denna symbol visar att ett fält endast 
används för information, någon registrering kan ej ske.

För att visa att en koppling finns mot annan tabell, markeras detta med 
ett “K” för koppling i vänstermarginalen. Vid uppläggning av post i 
detta fält kopplas denna till aktuell post. Till exempel en kunds lever-
ansadress.

För att visa att en generell koppling finns mot annan tabell, markeras 
detta med ett “G” för generell koppling i vänstermarginalen. Vid 
uppläggning av post i detta fält kommer koppling att kunna ske till 
aktuell post, men till skillnad mot koppling kommer hela systemet att 
kunna använda denna kod. Till exempel ett betalningsvillkor.
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GOLF en översikt

Vad är GOLF

GOLF, Gardeco Order Lager Fakturering, är en administrativ program-
vara för mindre och medelstora företag, som förmedlar varor och tjän-
ster, typ grossister med eget lager. Import och export. Butiksförsäljning 
och verkstadsfakturering. Systemet baseras på att inköp och kundlever-
anser sköts med automatik, som kan kontrolleras av användarna. Lager-
nivån kan hållas ned genom effektiva inköpsfunktioner. Samtidigt som 
kunden erhåller god information om kommande leveranser.

Olika delsystem

• Fakturering, Fakturautskrift, Fakturastatistik med budget, Priskalky-
lering från inköpspris till försäljningspris, Prislistor. Kompletterande 
rutiner som tillval: Butiksorder med kassaavstämning, Arbetsorder 
verkstad.

• Inköpssystem, Inköpsorder med automatik, Prisfiler från lever-
antörer, Ankommande gods, Leveransbevakning.

• Kundreskontra, Kundregister, Kundinbetalningar med automatisk 
avprickning, Kravbrev, Räntefaktura, Åldersanalys.

• Lagersystem, Artikel-/Artikelgruppsregister, Inventering, Receptreg-
ister, Lagerlista, Lagervärdering, Serienummerregister.

• Leverantörsreskontra, Leverantörsregister, Leverantörsfakturor, Lev-
erantörsutbetalning med fil via bank- och/eller plusgirot.

• Ordersystem, Kundorder, Offert med Tg-kontroll, Kundavtalshanter-
ing, följesedel med restorderinformation. Frakthandlingar som 
fraktsedlar och adresslappar, leveransstatistik, Leveransinformation. 
Koppling till externa fraktprogram.

• Redovisning, Verifikationer, Autokontering, Kostnadsställe, Betaln-
ingsprognoser. Huvudbok med frågor/svar på skärm. Möjlighet med 
export/import till/från annat program, ex löneprogram. Komplet-
terande rutiner som tillval: Projektredovisning, Inventarieregister.

• Systemadministration, Företagsparametrar, Etikettutskrifter, Period/
Årsrullning, Utskriftshanterare, Nummerbyten av både kund-, lever-
antör- och artikelnummer.

• Rapportsystem, underhåll och utskrift av standard- samt egenpro-
ducerade rapporter.

Speciella funktioner

• Receptregister där sammansättningen kan ändras unikt i varje order.
• Serienummerregister med kontroll vid utleverans av order att alla 

serienummer registrerats.
• Variantartiklar som kan vara storlekar/färger.
• Artiklar med maximalt 5 st olika volymbaserade priser.
• Presentkortshantering.
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Att arbeta med systemet

Om Golf

Enligt kassalagen skall varje kassa ha ett unikt tillverkningsnummer.
Det unika tillverkningsnumret konstrueras med Gardeco Datasystem 
AB:s organisationsnummer och unik identifikation per klien inom ett 
installationsnummer.
Exempel på tillverkningsnummer: 556426088200001002.
Tillverkningsnumret skall kunna tolkas som: tillverkad av Gardeco, 1:a 
installationen, 2:a klienten på 1:a installationen.

Funktion för detta finns i programmet under menyn “Hjälp/Om GOLF 
2008”.

Fönster

Det finns två olika typer av fönster i GOLF.

• Den första är ett inmatningsfönster för registrering/inmatning.

• Den andra typen är ett visningsfönster som visar resultat från olika 
sökningar. Vanligvis förflyttar man sig och trycker VÄLJ på den rad 
som visar önskad information.

Fält

Alla fält som går att ändra är upplysta. Till exempel en rutin som är i 
startläge har endast sitt nyckelfält upplyst. När nyckel angivits och 
rutinen befinner sig i ändraläge, har systemet släckt nyckelfältet och 
öppnat de fält som är ändringsbara för den aktuella posten.

Menykommandon

Med menykommandon kan man enkelt och snabbt byta mellan olika 
delsystem och rutiner utan att behöva använda sig av en mus. Varje del-
system och rutin är märkt med en understruken bokstav. Visa nytt del-
system genom att trycka CTRL plus bokstav. Starta rutin genom att 
trycka markerad bokstav. 

Statusfält - Meddelanderaden

Bildskärmens nedre del används för att kommunicera med användaren, 
här läggs till exempel hjälptexter ut när man tryckt på HJÄLP tangenten. 
Beskrivningar till koder läggs ut i klartext på meddelanderaden. Vid 
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körningar meddelas att till exempel “UTSKRIFTEN KLAR”, alternativt 
“BEARBETNING KLAR”. Olika typer av felmeddelanden skrivs här 
som till exempel “KUND SAKNAS”. Nu går det även att välja om man 
vill visa meddelande raden eller inte. Detta görs genom att välja menyal-
ternativet Visa - Statusfält.

Verktygsfält

FIGURE 1. Verktygsfält

Bildskärmens övre del används för att hjälpa användaren. Samtliga 
funktioner kan nås via kortkommandon. Funktionernas betydelse är från 
vänster, AVBRYT, HJÄLP, Överskrivning JA eller NEJ, FÖREGÅENDE 

SIDA, NÄSTA SIDA, F5, F6, F7, F8, skriv ut skärmbild, förhandsgranska, 
klipp ut, kopiera, klistra in, ångra senaste inmatning, SÄTTIN, TABORT, 

SÖK, VÄLJ, FÖREGÅENDE, NÄSTA samt KLAR.

Kalender

FIGURE 2. Kalender

I samtliga datumfält kan datum ändras i en kalender. Om man står i 
datumfältet och trycker in tangentbordets mellanslagstangenten visas 
kalendern. Dagens datum visas med en röd ring, samt att det visas längst 
ned. Blåmarkerat datum är det datum som visas i datumfältet. Med hjälp 
av pilarna finns möjlighet att se andra månader. Med hjälp av pilarna på 
tangentbordet kan man flytta sig till önskat datum och bekräfta med 
KLAR.
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Välj mapp

FIGURE 3. Verktygsfält

Ger möjlighet att bläddra för att enkelt ange sökväg till mapp, där fil 
skall läggas när den skapas. 

Ange fil

FIGURE 4. Ange fil

Ger möjligt att bläddra för att enkelt ange sökväg till fil som skall 
importeras eller exporteras. 
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Sökträff - förstora

FIGURE 5. Sökträff - förstora

Samtliga sökträffar som fås i systemet kan enket förstoras så att man ser 
fler träffar utan att behöva scrolla. Detta görs genom att trycka på mel-
lanslagstangenten eller dubbelklicka med musen på den “blå” mark-
erade rubrikraden där det i detta fall står “Artikel”. Det går även att 
sortera sökträffarna genom att klicka på rubrikraderna.

FIGURE 6. Förstorad sökträff
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Preview - Förhandsgranskning

FIGURE 7. Preview - Förhandsgranskning

Det finns möjlighet att förhandsgranska rapporter på skärmen, sedan 
skriva ut dom på skrivare, exportera till annat format samt maila dom, 
det fungerar även att maila alla rapporter som är öppna i previewn om 
det är flera flikar. Fakturor och verifikationslistor är dock sådana rap-
porter som måste komma ut på skrivare och kan därför inte förhands-
granskas när de tas ut, de kan dock visas på skärmen från 
utskriftshanteraren.

FÖNSTER Möjlighet att byta mellan olika 
förhandsgranskade utskrifter.

SKRIV UT Skriv ut rapport på förvald skrivare.

NÄSTA SIDA Byt till nästa sida.

FÖREG SIDA Byt till föregående sida

ZOOMA IN Förstora bild.

ZOOMA UT Förminska bild.

UTSKRIFTSFORMAT Finns möjlighet att ändra antal kopior, 
vilken skrivare rapporten skall skrivas 
ut på, samt vilka sidor som skall skrivas 
ut.
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Olika tangentbord

Eftersom arbetsplatserna som används med GOLF kan vara utformade 
på en rad olika sätt, så kan placeringen av funktionstangenterna variera. 
Därför kan till exempel F5 på skilda tangentbord sitta på olika ställen. 
Vid installation erhålls tangentbordsmallar som tydligt visar alla funk-
tioner.

Funktionstangenterna HJÄLP, AVBRYT och KLAR.

• HJÄLP - hjälptangent som visar vilka F tangenter som du kan 
använda vid aktuellt läge.

• AVBRYT - Avbryter aktuellt läge, ångerknapp.

• KLAR - Bekräftar aktuellt läge och lagrar data.

Funktionstangenterna F5 - F12

Genom att trycka HJÄLP skrivs de funktionstangentalternativ på Med-
delanderaden som gäller vid aktuellt läge. Dessa finns även på högra 
sidan av GOLF fönstret.

Funktionstangenterna SÄTTIN, TABORT, SÖK, VÄLJ, NÄSTA, 

FÖREGÅENDE, NÄSTA SIDA och FÖREGÅENDE SIDA.

• SÄTTIN - Används vanligtvis när man vill lägga upp en ny post.

• TABORT - Används när man vill ta bort en post. Du måste vara i 
ändraläge, det vill säga ha valt posten.

• SÖK - Om man står på ett nyckelfält går det att söka med söktan-
genten.

• VÄLJ - När man sökt efter något visas resultatet i ett visningsfönster 
där man med PILUPP och PILNED går till önskad rad och trycker 
VÄLJ för att bekräfta valet.

• NÄSTA - Om man till exempel sökt ut ett urval och fått upp ett visn-
ingsfönster kan man bläddra till nästa sida med denna tangent. 
Används även till att bläddra framåt i ett register.

• FÖREGÅENDE - Om man till exempel sökt ut ett urval och fått upp ett 
visningsfönster kan man bläddra till föregående sida med denna tan-
gent. Används även till att bläddra bakåt i ett register när man är i 
bläddraläge.

• NÄSTA SIDA - Används till flytta till nästa flik.

• FÖREGÅENDE SIDA - Används för att flytta till föregående flik.
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Förflyttningar

Förflyttning mellan fälten kan ske på flera sätt, vanligtvis används TAB 

eller ENTER tangenten vilket gör att markören flyttas till nästa fält i 
rutinen. Det går även bra att flytta sig med PILUPP och PILNED vilket 
gör att markören flyttar sig till föregående respektive nästa fält.

Förflyttningar inom ett fält sker med hjälp av PILVÄNSTER respektive 
PILHÖGER.

Ändringar i fält

• Med PIL-tangenterna kan du gå till valfri plats i fältet och ändra ett 
tecken utan att andra tecken i fältet påverkas.

• F2 - Överskrivningsläge. Då denna är på skriver vi över befintlig text 
annars flyttas texten åt höger.

• ALT samt pil ner öppnas toggle och samtliga funktioner visas.

• Mellanslagstangenten i ett datumfält öppnar en kalender

• Mellanslagstangenten i en sökträff förstorar fönstret till normal 
golfstorlek.

• CTRL A markerar hela fältet

• CTRL C kopierar markerat fält.

• CTRL X klipper ut markerat fält.

• CTRL V klistar in kopierat eller urklippt fält.

• CTRL Z ångrar senaste kommandot.

Urval, utdata och sorterings fält

• I många rutiner har man möjlighet att påverka sin utskrift genom att 
göra ett urval. Frågespråket kan användas i fält som står under denna 
rubrik, se “Frågespråk” på sidan 1-14.

• Fält som står under rubriken utdata ger möjlighet att påverka rap-
porten genom att till exempel ange en referens eller ett önskat språk.

• Sorteringsfält ger möjlighet att påverka sorteringen av en rapport.
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1-12
Fälttyper

De fälttyper som beskrivs har följade förkortningar. Där XX anger hur 
långt fältet är. Om det är ett Numeriskt fält anges decimaldelen med YY.

• Alfanumerisk Aln(XX), Små och stora tecken, t ex. “ABCabc123”.

• Alfanumerisk AlnB(XX), Stora tecken, t ex. “ABC123”.

• Alfanumerisk AlnS(XX), Små tecken, t ex. “abc123”.

• Alfa Alf(XX), Små och stora bokstäver, t ex. “ABCabc”.

• Alfa AlfB(XX), Stora bokstäver, t ex. “ABC”.

• Alfa AlfS(XX), Små bokstäver, t ex. “abc”.

• Numerisk Num(XX,YY), Numeriska tal med heltal och decimaltal, t ex. 
“12.15”, “1.15”.

• Numerisk, sNum(XX,YY), Numeriska tal med heltal och decimaltal där 
ett negativt värde kan anges, t ex. “-1.15”, “-2”, “-.15.2”.

• Integer Int(XX), Heltal, t ex. “1”, “123”.

• Integer sInt(XX), Heltal där ett negativt värde kan anges, t ex. “1” “-2”.

• Toggle som är funktionsvalsfält, visas på skärmen med en pil ner till 
höger. Det visar att ändring sker med pil höger/vänster. Med Alt plus 
pil ned visas samtliga funktionsval som finns i toggle.

• Datum Date, datum representeras på tre olika sätt.

1. På inmatningsfönster som datumnummer, “ÅÅÅÅ-MM-DD”. “-” teck-
net kommer automatiskt.

2. På visningsfönster med förkortat datumnummer, “ÅÅMMDD”.

3. På rapporter med numeriskt datum, “YYYY-MM-DD”.

• Tidpunkt Time, tidpunkt representeras med timme och minut, 
“HH.MM”.

Övrig information fälttyper

Representationen av datum och tid följer såväl svensk som interna-
tionell standard. På grund av varierande praxis i sättet att ange datum 
med enbart siffror (numeriskt) har den internationella standardisering-
sorganisationen ISO ansett det nödvändigt med en standardisering och 
rekommenderar i ISO/R 2014-1970 ordningsföljden år, månad, dag. 
Följden kan byggas ut med timme och minut. Den är således logisk och 
underlättar kronologisk sortering.

Utdrag SIS 01 02 11

• Numeriskt datum, “2003-09-01”.

• Datumnummer, “20030901”.

• Förkortat datumnummer, “030901”.

• Numeriskt tid, “12.40”.
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Arbetslägen

Varje rutin har ett antal olika arbetslägen.

Startläge

Startläge då man valt en rutin, utan att ha börja jobbat med den. Här kan 
man söka upp befintliga poster eller lägga upp nya.

Nypostläge

Efter man tryckt SÄTTIN. Markören ställer sig i första fältet och registre-
ringen kan börja. När man fyllt i de fält man önskar lagrar man posten 
med KLAR. Med AVBRYT avslutas inmatningen och den aktuella posten 
sparas ej.

Supersökläge - register program Supersnabbsök

Efter att man tryckt SÖK med ett blankt första fält. I supersök läge töms 
alla fälten och ett eller flera sökvillkor kan anges. I princip är alla fält 
sökbara. Det är ej tillåtet att söka utan att fylla i något fält. När man fyllt 
i sina önskade urval startar man sökningen med SÖK. Med AVBRYT kan 
man återgå till startläget. Om man startat en sökning med SÖK och fått 
upp ett visningsfönster kan man med AVBRYT gå tillbaka och ändra 
urvalet för att på nytt trycka SÖK. När man funnit rätt post, gå och mark-
era denna och tryck VÄLJ för att komma till ändraläge. Supersnabb sök, 
om du redan gjort en sökning och tagit in den i ändra läge, sparat eller 
avbrutit, så kan du utan urval trycka CTRL SÖK för att få upp samma 
sökning igen.

Ändraläge

Markören ställer sig i första fältet och inmatning av information kan 
börja. När man fyllt i de fält man önskar lagrar man posten med KLAR. 
Med AVBRYT avbryts inmatningen och de ändringar som gjorts på den 
aktuella posten sparas ej.

Bläddraläge - register program

Om man har ett antal poster som man vill bearbeta kan man vid startläge 
till exempel skriva “123” och trycka NÄSTA, då kommer programmet att 
söka efter de som matchar “123”. Om man får ett flertal träffar kan man 
bläddra mellan de olika posterna genom att trycka NÄSTA respektive 
FÖREGÅENDE. Det går bra att gå in och ändra de olika posterna som 
man bläddrar mellan. Om man vill byta de poster som man bearbetar 
kan man mata in ett nytt sökvillkor och trycka NÄSTA. AVBRYT stoppar 
bläddraläge och ny inmatning krävs.
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Frågespråk

När man är i supersökläge eller står i ett urvalsfält kan man använda sig 
av ett frågespråk.

För att hitta alla poster i ett fält lämnas detta blankt. För att hitta poster 
som innehåller ett exakt värde anges värdet i det tillhörande fältet.

Man kan också använda

• Relations- och områdesoperatorer för att söka upp värden som ligger 
i ett intervall.

• Wildcard tecken för att söka upp värden som passar ett visst mönster.

Dessa operatorer förklaras nedan och en tabell visas med operatorena, 
deras namn och vilka fälttyper som kan användas med dem.

Relationsoperatorer

De första sex operatorerna i tabellen ovanför är relationsoperatorer som 
kan användas för att beskriva önskade värden för ett fält. Dessa kallas 
relationsoperatorer för de beskriver en relation mellan ett fält och det 
värde som man söker efter.

Normalt behöver man inte ange “lika med” tecknet om man matar in 
tecken i fältet. GOLF antar att användaren menar “lika med”. Ibland kan 
man dock behöva söka efter ett värde som är tomt. I detta fall anges 
“lika med” längst till vänster i fältet.

När användaren anger en relationsoperator i ett alpha- och alnumfält 
betyder större än senare i alfabetet; mindre än betyder tidigare i alfabe-
tet. Siffror kommer före bokstäver, små bokstäver kommer sist.

TABLE 1. Frågespråkets operatorer

Operator Namn Kompatibla fälttyper

= Lika med alla

!= Negation (inte lika med) alla

> Större än alla

< Mindre än alla

>= Större än eller lika med alla

<= Mindre än eller lika med alla

: Område (1:4) alla

* Wildcard (flera tecken) Alpha, Alnum

? Wildcard (ett tecken) Alpha, Alnum
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Numeriska fält. Ange en operator och ett nummer. Till exempel för att 
söka upp alla artiklar med lagersaldo större än “1000”, så anger man 
“>1000” i lagersaldo fältet.

Datumfält. Ange en operator och ett datum. Mindre än betyder före och 
större än betyder efter det datum som angivits. För att hitta order med 
leveransdatum före eller lika med “2003-02-01”, så anger man 
“<=20030201” i detta fält.

Områdes operatorn

Kolon “:” betecknar områdesoperatorn. Den ger användaren möjlighet 
att söka efter alla värden som ligger mellan två värden. Till exempel för 
att söka upp alla artikelgrupper mellan “1107” och “1200”, så matar 
användaren in “1107:1200” i fältet artikelgrupp.

Wildcard

Asterisk “*” och frågetecken är de tecken som användas i textfält då 
man inte hittar det man sökt efter. Sätt en stjärna (*) före sökordet så 
letar du överallt i fältet. Asterisken ersätter alla tecken och frågetecknet 
ersätter ett tecken.

Till exempel för att hitta kunder med namn som innehåller ett “S”, matar 
användaren in “*S” i fältet kundnamn. Det går att ange flera asterisker i 
en söksträng, till exempel går det att ta reda på om det finns någon kon-
taktman som innehåller “MAN” i sitt namn genom att ange “*MAN” i 
fältet kontaktman. Resultatet från denna sökning kan vara “MANFRED-
SON” eller “BRAMANSSON”.

Frågetecknet är bra för att hitta värden där man vet positionerna i det ord 
man söker efter. Till exempel genom att mata in “ERICKS?N” går det 
att söka upp ord som “ERICKSON” och “ERICKSEN”. Liknade går det 
att söka på “NEW??N” för att söka upp namn som “NEWMAN”, 
“NEWTON” och “NEWSON”.

Negation

Det är möjligt att söka efter alla värden utom ett visst värde. Till exem-
pel för att söka upp alla säljare utom säljare med säljarkod “400”, så 
anger man “!=400” i säljarefältet.
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CHAPTER 2 FAKTURERING

Allmänt

Utskrift av kundfakturor, fakturastatistik samt kassaavstämning.

Fakturering innehåller följande rutiner

• Butiksorder  2-2

• Kassaavstämning  2-52

• Fakturering  2-58

• Levererade order  2-62

• Statistik  2-73

• Utpriskalkylering  2-87

• Prislista  2-102

• Arbetsorder  2-106
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Butiksorder

FIGURE 8. Butiksorder startsida

INLOGGNING AlnB(10) Säljarkod. Här anges koden för den säl-
jare som skall använda kassan. Möj-
lighet finns att i Företagsregistret ange 
lösenord för de olika säljarna.Vias sys-
temnycklar går att att styra om inloggn-
ingsrutan skall komma fram 
automatiskt när kassan varit inaktiv 
under en viss period eller inte visas alls.

Övrig information butiksorder startsida

Via en systemnyckel går det att sätta så att endast säljaren som är inlog-
gad, d.v.s. säljaren som är upplagd på användaren, används och visas. 
Då går det ej att byta säljare om inte en annan användare loggar in i 
GOLF.
Gardeco Datasystem AB



FAKTURERING
Butiksorder
 

FIGURE 9. Butiksorder efter inloggning

Funktionstangenter butiksorder

• F5 ger ett sökfönster för artikelhistorik för aktuell kund se “Artikel-
historik” på sidan 2-19.

• F6 rabattkoder, d.v.s. beloppsartiklar som kan användas för att min-
ska orderns totalbelopp, t.ex. värdekuponger.

• F7 går tillbaka till inloggningssidan så byte av säljare kan ske under 
förutsättning att inga artiklar har registrerats på ordern se “Butiksor-
der startsida” på sidan 2-2.

• Om artiklar registrerats på ordern kan man via F7 skriva ut en plock-
lista på kvittoskrivaren, den visar lagerplatser och lagersaldo för 
artiklarna på ordern.

• F8 ger visning av parkerade kvitton, inkomna beställda varor och 
dess status. Används för att hämta in parkerade kvitton och beställda 
varor till akuell order.

• F9 ger möjlighet att söka på utlånade varor samt de med avvaktande 
betalning.

• F10 rabattberäkning för hela ordern se “Rabattberäkning” på sidan 
2-46.

• F11 Retur/kopierakvitto eller skriv ut en kvittokopia.

• F12 Medlemssök/ uppläggning av ny medlem.

• F8 ger möjlighet att registrera en aktivitet till ordern eller se befint-
liga, se “Registrering aktivitet” på sidan 9-25.

• AVBRYT ger möjlighet att ändra kund/information i orderhuvudet se 
“Butiksorder med valt ordernummer” på sidan 2-9.
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2-4
FIGURE 10. Orderradsregistrering

Orderradsregistrering vid Butiksorder

Vid orderradsregistrering anges artikelnummer eller EAN-kod och 
därefter visas benämningar, artikelns orderkvantitet, enhet och pris. Om 
kalkylpriset är noll visas detta på meddelanderaden “KALKYLPRIS = 

0,00”. Detta för att du skall kunna lägga in rätt kalkylpris via F7. Vid 
detta tillfället så kontrolleras det även om det finns något kundavtal 
inlagt för denna artikel och/eller kund, se “Kundavtal” på sidan 7-147. 
Om det finns ett kundavtal som passar in visas detta i fältet R med ett B. 
Markören ställer sig nu på fältet ANTAL som standard. Möjlighet finns 
att via en systemnyckel alltid få markören i fältet BELOPP. När antal reg-
istrerats så kontrollerar systemet om priset skall ändras. Detta gäller 
endast för de artiklar som har en kvantitetstabell, kvantiteter visas via 
F7.
Vid kontant order så går inte benämningarna att ändra p.g.a. kassalagen 
enligt dokument “SKVFS 2009:1”§26.
Vid Ordertyp <RETUR> kan man reservera lagerplats samt batchnummer 
på inleveranserna genom att trycka SÄTTIN i fältet ANTAL. Detta gäller 
dock inte artiklar med struktur <RECEPT>.
En artikel eller en komponent i ett recept som är spärrad kan ej registre-
ras, då ges meddelandet: “ARTIKEL SPÄRRAD ERSNR SAKNAS” 
respektive “KOMPONENT SPÄRRAD” om artkeln är en komponent i ett 
recept.

RAD AlnB(10) Orderradsnummer räknas upp automa-
tiskt och ställer markören i ARTIKEL-

NUMMER- fältet.
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ARTIKELNUMMER Int(10) Värden hämtas från artikelregistret och 
markören hoppar till antal.

BENÄMNING AlnB(10) Benämning 1 och 2. Hämtas från 
artikelregistret men kan ändras.

ANTAL AlnB(10) Antal som kunden handlar. Kan ej min-
skas under det antal som redan levere-
rats, skrivs ett negativt antal in blir det 
en retur.

ENHET AlnB(10) Hämtas från artikelregistret.

A-PRIS AlnB(10) A-pris i orderns valuta. Ändras priset 
manuellt visas ett “P” i fältet R. “B” 
betyder att priset kommer från avtal-
sregistret.

RAB% AlnB(10) Rabattsats för kvantitetsrabatt eller 
kundrabatt. Kan ej ändras om kunden 
är rabattstoppad,se “Kundregister” på 
sidan 4-2.

R AlnB(10) <C/K/B/P/Q> Vilken typ av rabatt som 
används.

•C= Kampanjpris.
•K= Kundrabatt.
•B= Pris och rabatt hämtat från avtas-
registret.
•P= A-pris eller Rab% ändrats manuellt.
•Q= A-pris är relaterat till en kvantitet-
stabell som lagts in på artiklen

S AlnB(10) < /S/F/A> Anger orderradens status.

•“ “= Registrerad.
•S= Slutlevererad.
•F= Slutfakturerad.
•A= Annulerad

LAGERPLATS AlnB(10) Lagerplats 1 och 2.
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Funktionstangenter Orderradsregistrering

När en artikel ej är vald så gäller följande

• SÖK i fältet ARTIKELNUMMER ger ett sökfönsterse “Artikelsök” på 
sidan 9-120.

• CTRL+SÖK hämtar tillbaka den senaste urvalslistan.

• SHIFT+SÖK öppnar sökfönstret Boksök (endast bokhandelsversio-
nen)

• CTRL+SHIFT+SÖK hämtar tillbaka den senaste urvalslistan för Bok-
sök.

• F5 se “Artikelhistoriksök” på sidan 9-125.

När en artikel är vald gäller följande

• F5 se “Text” på sidan 2-28.

• F6 se “Artikelinformation” på sidan 2-30.

• F7 se “Prisinformation” på sidan 2-39..

• F8 se “Artikelhistorik” på sidan 2-41.

• F9 se “Graf” på sidan 2-43.

Övrig information Orderradsregistrering

Om man gör ett hopp i radnummerserien, d.v.s. registrerar ett högre rad-
nummer än nästa lediga rad, så fortsätter räknaren att räkna från denna 
rad.

Då man matar in ett artikelnummer som är en VARIANT så räcker det 
med att mata in själva VAR-BASEN, därefter från man se vilka olika 
varianter som tillhör den angivna basen och välja en, se “Visning vari-
anter vid orderregistrering” på sidan 9-135.
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FIGURE 11. Butiksorder utan vald kund

Butiksorder allmänt

I butiksorder kan man registrera, ändra, lägga till och skriva ut kontant-
nota.Tillfälliga kunder kan registreras direkt i orderrutinen. Vid ny 
butiksorder hämtas uppgifter från kundregister och läggs in i ordern. 
Därefter kan uppgifter ändras av användaren.

Orderhuvud

KUND AlnB(10) Kundnummer enligt kundregistret. Till-
fällig kund skapas med asterisk (*) 
samt ett nummer från kundregistrets 
‘STRÖ’-kundnummer varifrån alla 
uppgifter kopieras till det tillfälliga 
kundnumret. 

ORDER Int(10) Vid registrering av en order anges först 
ett kundnummer, tryck därefter SÄTTIN 
och systemet slår upp nästa lediga 
ordernummer. Om en order finns 
upplagd kan ordernumret anges direkt 
och aktuell order hämtas. Alternativt 
kan man söka på en kunds samtliga 
order.

NAMN Aln(30) Kundnamn.
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V

V

V

ADR1 Aln(30) Adress 1.

ADR2 Aln(30) Adress 2. 

PADR Aln(30) Postadress.

LAND AlfB(2) Landkod hämtas från kundregistret.

TELEFONNR Aln(18) Telefonnummer. Hämtas vid nyup-
pläggning från kundregistret, men kan 
ändras för denna order. I första hand 
hämtas kundens kontakttelefon, i andra 
hand hämtas kundens telefonnummer, 
se “Kundregister fliken allmänt” på 
sidan 4-2.

TELEFAXNR Aln(18) Telefaxnumer. Hämtas vid nyuppläggn-
ing från kundregistret, men kan ändras 
för denna order.

MOBILNUMMER Aln(18) Mobilnummer.

E-POST Aln(18) E-postadress.

Funktionstangenter Orderradsregistrering

• F6 se “Kopiera order” på sidan 2-14.

• F7 se “Nytt kvitto/Dagtotal” på sidan 2-16.

• F8 se “Kundbeställningar” på sidan 2-15.

• F11 ger Översikt vy, se “Översikt vy” på sidan 9-113.

• F12 ger en översikt av säljarna, med offerter, order, slutfakturerade 
order samt slutlevererade order med antal och en totalsumma. Här 
kan du också frisläppa order med avvaktande faktura, se “Översikt” 
på sidan 9-115.
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FIGURE 12. Butiksorder med valt ordernummer

LAGER AlnB(2) Lagerställe. 

LEVADR AlnB(3) Leveransadress hämtas från kundregis-
ter, saknas Leveransadressnummer 
avses leverans till fakturaadress. Nya 
leveransadresser kan läggas upp.

ORDER Toggle Ordertyp sätts normalt till <UTLEV>. 

•<UTLEV>

•<RETUR> för kreditnota vid retur till 
eget lager

LEVDAT  Date Leveransdatum. Sätts av rutinen till 
dagens datum. 

ORDDAT  Date Orderdatum, sätts av rutinen till dagens 
datum. Kan endast ändras vid nyregis-
trering.

KASSA  Aln(3) Kassakod.

SÄLJ AlnB(3) Säljare hämtas från användaren eller 
kundregistret.

VAL AlfB(3) Valuta hämtas från kundregistret och 
kan inte ändras.

KURS Num(9,4) Kurs hämtas från valutaregistret och 
kan ändras för utländsk valuta.
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V
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BETALT  Num(12,2) Inbetalt belopp.

INKL  Num(12,2) Varuvärde, inklusive moms för denna 
order. Exklusive FRAKT, EXPAVG och 
FÖRSÄK som anges på slutsidan. 
Beloppet anges i orderns valuta. Belop-
pet räknas upp efter varje bearbetad 
orderrad. Uppdateras alltid vid ar av 
pris och antal, gäller även vid annuller-
ing.

EXKL Num(12,2) Varuvärde, exklusive moms. Exklusive 
FRAKT, EXPAVG och FÖRSÄK som 
anges på slutsidan. Beloppet anges i 
orderns valuta. Beloppet räknas upp 
efter varje bearbetad orderrad. Uppdat-
eras alltid vid ändringar av pris och 
antal, gäller även vid annullering.

RABATT Num(2,1) Kundrabatt hämtas från kundregistret. 
Kan ej kombineras med andra rabatter 
vid registrering av orderrad.

KOSTST AlnB(6) Integrering till redovisningen. Om 
kostnadsställe skall anges särskilt för 
hela ordern skrivs kostnadsstället in. 
Artikelgrupper kan hänföras till ett 
kostnadsställe. Kostnadsställe lämnas 
blank i orderhuvudet, se “Artikelgrup-
per” på sidan 5-41. Har kostnadsställe 
registrerats på en säljare, se “Säljare” 
på sidan 9-109. så hämtas detta kost-
nadsställe och gäller för hela ordern.

PROJNR AlnB(6) Integrering till redovisningen. Skall 
intäkten hänföras till ett projekt anges 
projektnummer. Projektet måste vara 
upplagt och sökning kan ske.

KORD Aln(10) Kundens ordernummer.

KREF Aln(20) Kundens referens hämtas från kund 
registret KONTAKTMAN, se “Kundreg-
ister fliken allmänt” på sidan 4-2. Finns 
möjlighet att hämta en annan kontakt 
från genom att söka i fältet eller lägga 
upp en ny genom att trycka SÄTTIN.

GODS Aln(20) Godsmärke.
Gardeco Datasystem AB



FAKTURERING
Butiksorder

V

V

FIGURE 13. Butiksorder med valt ordernummer fliken Övrigt

KAT AlnB(3) Kundkategori hämtas från kundregis-
tret.

DISTRIKT AlnB(3) Distriktsnummer hämtas från kundreg-
istret.

BETVILLKOR AlnB(2) Betalningsvillkor hämtas från kundreg-
istret. Om fältet FAKT/ORDER är satt 
till <SAMFAKTURA> eller <PER 

LEVADRESS> kan ej betalningsvillko-
ret ändras.

LEVVILLKOR AlnB(2) Leveransvillkor hämtas från kundregis-
tret. Om fältet FAKT/ORDER är satt till 
<SAMFAKTURA> eller <PER 

LEVADRESS> kan ej leveransvillkoret 
ändras.

LEVSÄTT AlnB(2) Leveranssätt hämtas från kundregistret.

PRISLISTA Toggle Prislistenummer i orderns valuta, där 
värdet hämtas från kundregistret. Vid 
registrering av orderrader kommer 
detta pris föreslås, hämtat från artikeln.

•<1> Prislista 1-5
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FACTORING Toggle Om kundens fakturor skall belånas 
eller inte, sk factoring. Värdet hämtar 
från kundregistret men kan ändras tem-
porärt för ordern om kunden har factor-
ing JA i kundregistret.

•<JA> Kundens faktura skall belånas.

•<NEJ> Kundens faktura får inte belå-
nas.

FULL ORDLEV Toggle Uppgiften om full leverans hämtas från 
kundregistret. Ej relevant.

•<JA>

•<NEJ> 

FRAKTBETALARE Toggle Fraktbetalare. Används ej.

•<AVSÄNDAREN>

•<MOTTAGREN>

FÖLJESEDEL Toggle Vilken typ av följesedel.

•<UTAN PRISER> Normal följesedel 
utan priser med leveransinformation 
om varor som ej levererats. 

•<MED PRISER> Prissatt följesedel, 
används endast om kunden kräver 
följesedel med pris. Utan leveransinfor-
mation.

FAKT/ORDER Toggle Faktureringskod hämtas från kundreg-
istret.

•<EN PER ORDER> En faktura skapas 
för varje leverans av denna order.

•<SAMFAKTURA> Fakturan samfaktur-
eras för kunden. Vår referens, betaln-
ings- och leveransvillkor hämtas från 
kundregistret.

•<PER LEVADRESS> Faktureras per 
kund och leveransadress. I detta läge 
måste en leveransadress vara ifylld för 
att ordern skall kunna lagras.

•<KONTANTNOTA> Kunden betalar 
kontant. Styrs av betalningsvillkoret.
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Funktionstangenter butiksorderhuvudet

• F8 i fältet KUND öppnar ett sökfönster för sökning av specialbeställda 
varor. Träfflistan visar samtliga specialbeställingar och deras status.

• SÖK i fältet ORDER med en vald kund ger visning av kundens order, 
se “Butiksorder ordersök” på sidan 2-20.

• SÖK i fältet LAGER ger visning av inlagda lagerställen. Fältet får ej 
vara blankt. 

• SÖK i fältet LEVADR (blankt fält) ger visning av samtliga upplagda 
leveransadresser för vald kund.

• SÖK i fältet KREF ger visning på upplagda kontakter till vald kund.

• SÄTTIN i fältet LEVADR ger möjlighet att lägga upp en ny lever-
ansadress eller ändra befintlig. SÄTTIN ger nästa lediga nummer.

• SÄTTIN i fältet KREF ger möjlighet att lägga upp en ny kontakt, se 
“Kontaktregister” på sidan 9-21.

• F5 i fältet ORDER ger ett sökfönster, se “Kundens butiksordersök” på 
sidan 2-21.

• F6 ger möjlighet att kopiera tidigare order se “Kopiera order” på 
sidan 2-14.

• F7 ger möjlighet att skiva om kvitto eller ändra en betalning,se “Nytt 
kvitto/Dagtotal” på sidan 2-16.

• F8 ger möjlighet att registrera en aktivitet till ordern eller se befint-
liga, se “Registrering aktivitet” på sidan 9-25.

• F5 på vald slutlevererad order ger möjlighet att se registrerade lever-
anser och inbetalningar, se “Leverans- och betalningshistorik” på 
sidan 2-17. 

• F6 ger möjlighet att se leverans, täckningsgrad samt fakturanummer 
på vald slutfakturerad eller slutbetald order, se “Artikelhistorik” på 
sidan 2-19.

• F8 på en slutfakturerad, slutlevererad eller annullerad order med 
betalningssätt kontant, ges visning på kundens leveransadress, se 
“Visning kundens leveransadresssök” på sidan 9-133.

• F9 på en order med vald kund och ordernummer ger möjlighet att 
skick sms till kunden, detta kopieras från kundreferensen men kan 
ange manuellt, se “Skicka SMS/Meddelande” på sidan 9-106.

• F5 på slutbetald order efter att plusat igenom ordern till slutsidan ger 
möjlighet att efterregistrera bonusköp.
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FIGURE 14. Kopiera order

Kopiera order

ORDER Aln(35) Ordernummer.

TILL KUND Aln(35) Till kunden som ordern skall kopieras.

TYP Toggle

•<RETUR> Kopierar order till retur.

•<UTLEV> Kopierar order till utlever-
ans.

PRIS Toggle Vilket pris som ordern skall ha.

•<SAMMA PRIDS> Tar samma pris som 
ordern den kopierade ifrån.

•<KUND PRIS> Väljer kundens pris.

TEXT Toggle Om text har registrerats för ursprung-
sorder skall den kopieras eller ej?

•<SAMMA TEXT> Kopierar all text från 
ordern.
•<STANDARD TEXT>

Övrig information Kopiera order

Det går ej att kopiera orderrader med presentkort, tillgodokvitton eller 
bonuscheckar. Om en artikel på ursprungsordern har manuellt kalkylpris 
satt så kopieras detta till den nya ordern.
Gardeco Datasystem AB



FAKTURERING
Butiksorder

VVV

V

V

V

V

V

V

V

FIGURE 15. Kundbeställningar

Kundbeställningar

BESTDAT Date Beställningsdatum.

BENÄMNING 1 Aln(35) Benämning 1.

BENÄMNING 2 Aln(35) Benämning 2.

NAMN Aln(35) Kundnamn.

STATUS Toggle

•<NY ORDER>

•<BESTÄLLD>

•<KOMMIT IN>

SA INKL MOMS Num(13,2) Summa inklusive moms.

LS Num(2) Lagerställe/Kassa.

ORDERNR Aln(10) Ordernummer. 
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FIGURE 16. Nytt kvitto/Dagtotal

Nytt kvitto/Dagtotal

KASSATOTAL Int(10) Visar totalen för aktuell kassa.

DAGTOTAL Int(10) Visar totalen för samtliga kassor i 
butiken.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

LEVDAT Date Leveransdatum.

BENÄMNING 1 Aln(35) Benämning 1.

BENÄMNING 2 Aln(35) Benämning 2.

SA INKL MOMS Num(13,2) Summa inklusive moms.

SÄLJARE AlnB(3) Säljare.

KASSA Aln(3) Kassakod. 

LS Num(2) Lagerställe.
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FIGURE 17. Leverans- och betalningshistorik

Leverans- och betalningshistorik

DATUM Date Leverans och/eller betalningsdatum.

LEVERANSVÄRDE Num(13,2) Ordervärde som har levererats.

BETALBELOPP Num(13,2) Inbetalt belopp.

ANVÄNDARE AlnB(6) Vem som har registrerat leveransen 
och/eller betalningen.

KASSA AlnB(3) I vilken kassa betalningen har registre-
rats.

AVS AlnB(2) Avstämd.’JA’, ordern har gått genom 
kassaavstämningen.

REST Num(13,2) Belopp kvar att betala.

Funktionstangenter leverans- och betalningshistorik

• SÖK på vald inbetalning visar betalningssätt se “Betalningssätt” på 
sidan 2-18.
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FIGURE 18. Betalningssätt

BETALSSÄTT Alf(10) Betalningssätt.

BETALBELOPP Num(13,2) Inbetalt belopp för angivet betaln-
ingssätt.

KORTTYP Alf(10) Korttyp om betalning skett med konto/
kredit kort.
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FIGURE 19. Artikelhistorik

Artikelhistorik

Artikelhistoriken visar vad som levererats på en order samt tillhörande 
fakturanummer.

DATUM Date Leveransdatum.

RAD Int(3) Orderrad.

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Artikelnummer.

FAKTURANR Int(10) Fakturanummer.

ANTAL Num(6,3) Antal levererat.

ENH Aln(3) Enhet.

NETTOPRIS/ST Num(9,3) Nettopris styck.

TG% Num(5,1) Täckningsgrad.
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FIGURE 20. Butiksorder ordersök

Butiksorder ordersök

Resultatet från sökning med vald kund.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

ORDDAT Date Orderdatum.

LEVDAT Date Leveransdatum.

KUNDORDNR AlnB(10) Kundens ordernummer.

KUNDREFERENS AlnB(20) Kundens referens.

LS AlnB(2) Lagerställe.

STATUS Toggle Orderstatus.

•<NY ORDER > Ny order.

•<SLUTLEV> Ordern är slutlevererad.

•<SLUTBET> Slutbetald kontantorder.

•<SLUTFAKT> Ordern är slutfakturerad.

•<ANNULLERAD> Ordern är 
annullerad.
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FIGURE 21. Kundens butiksordersök

Kundens butiksordersök

KUNDENS ORDERNR

AlnB(25) Kundens ordernummer.

KUNDENS REFERENS

AlnB(25) Kundens referens.

GODSMÄRKE AlnB(25) Godsmärke.

LEVSÄTT AlnB(25) Leveranssätt.

LEVDATUM AlnB(25) Kundens önskade leveransdatum.

LAGER AlnB(25) Lagerställe.
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FIGURE 22. Visning kundens butiksordersök

Visning kundens butiksordersök

Resultatet från kundens butiksordersök.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

LEVDAT Date Leveransdatum.

KUNDORDNR AlnB(10) Kundens ordernummer.

KUNDREFERENS AlnB(20) Kundens referens.

GODSMÄRKE AlnB(20) Godsmärke. 

LS AlnB(2) Lagerställe.

STATUS Toggle Orderstatus.

•<NY ORDER > Ny order.

•<SLUTLEV> Ordern är slutlevererad.

•<SLUTBET> Slutbetald kontantorder.

•<SLUTFAKT> Ordern är slutfakturerad.

•<ANNULLERAD> Ordern är 
annullerad.
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FIGURE 23. Tillfällig kund

Tillfällig kund

Vid registrering av butiksorder finns det möjlighet att skapa en tillfällig 
kund som kan användas för att lägga en order. För att registrera en till-
fällig kund anges till exempel “*01” i fältet KUND. Då kan kundens 
namn och adressuppgifter läggs in. För att kunna skriva “*01” måste en 
kund “STRÖ01” finnas upplagd i kundregistret, se Kundregister.

KUNDNUMMER AlnB(10) Tillfälligt kundnummer. Ger ett unikt 
kundnummer som börjar med “X”.

NAMN Aln(30) Kundnamn.

ADRESS 1 Aln(30) Adress 1.

ADRESS 2 Aln(30) Adress 2.

POSTADRESS Aln(30) Postadress.

LAND AlfB(2) Landkod.

Aln(18) Landbenämning.

TELEFONNUMMER Aln(20) Telefonnummer.

ALIAS/NAMN Aln(30) Extra benämning för snabbare sökning.
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KUNDKATEGORI AlnB(3) Kategorikod. Kopplar kunden till 
prisavtal för kategorin.

DISTRIKT AlnB(3) Postadress.

PRISLISTENR Toggle Vilken prislista kunden skall följa. Pris-
listenummer i orderns valuta. Vid regis-
trering av orderrader kommer detta pris 
föreslås, hämtat från artikeln.

•<1> Prislista 1.

•<2> Prislista 2.

•<3> Prislista 3.

•<4> Prislista 4.

•<5> Prislista 5.

Funktionstangenter tillfällig kund

• AVBRYT avbryter inmatning av tillfällig kund och återgår till 
startläge.

• KLAR sparar Tillfällig Kund, hämtar ett nytt unikt ordernummer och 
registrering kan börja.

• SÖK i fältet LAND ger visning av länder.

• SÖK i fältet KUNDKATEGORI ger visning av kundkategorier.

• SÖK i fältet DISTRIKT ger visning av distrikt.
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FIGURE 24. Serienummer

Serienummer

De artiklar som angetts som serienummer kräver registrering av 
serienummer för de antal som angivits.

RAD Int(3) Serienummerrad. 

ARTIKELNR/SERIENRInt(3) Artikelnummer, Serienummer. Dublet-
ter är ej tillåtet i samma leverans.

Övrig information serienummerregistrering

Registrerade serienummer uppdateras först efter att kassaavstämning 
alternativt faktura och fakturajournal skrivits ut. För mer information 
om serienummer, se “Serienummer” på sidan 5-60.
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FIGURE 25. Tillbehör

Tillbehör

Här anges antal för de tillbehörsartiklar som tillhör artikeln.

BENÄMNING1 Int(3) Benämning 1. 

BENÄMNING2 Int(3) Benämning 2. 

ENH Int(3) Enhet.

FP Int(3) Förpackningsantal.

DISP Int(3) Disponibel kvantitet.

UTPRIS Int(3) Utpris.

RAB% Int(3) Rabatt i procent.

ANTAL Int(3) Antal av tillbehör som skall säljas med 
artiklen. De som är gulmarkerade är de 
som i artikelregistret är satta till “Kräv 
inmatning JA”,  se “Tillbehör” på sidan 
5-39.

Funktionstangenter tillbehör

• F5 ger visning av produktinformation.
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FIGURE 26. Välj variant

Varianter

När du anger artikelnumret för en var-bas i Butiksorder så får du upp en 
ruta där du väljer vilken variant som skall säljas.

KOD Int(3) Variantkod. 

BENÄMNING Int(3) Variantens benämning. 

DISP Num(3) Disponibelt antal.
Gardeco Datasystem AB 2-27



FAKTURERING
Butiksorder

2-28

V

FIGURE 27. Text

Text

Används för att visa kompletterande produktinformation till artikel samt 
för att koppla en text till orderraden. Text skrivs antingen in manuellt 
eller hämtas från produktinforegistret se “Produktinformation” på sidan 
5-19. eller från det generella fasttextregistret se “Fasttext” på sidan 
9-70. där allmänna texter kan läggas upp och användas.

REGISTERVAL Toggle

•<PRODUKTINFO> hämtar text från 
produktinforegistret.

•<TEXTREGISTER> hämtar text från 
textregistret.

TEXTREGISTER AlnB(3) Om <TEXTREGISTER> väljs i fältet 
REGISTERVAL, kommer markören att 
öppna upp ett nytt fält för sökning i 
fasttextregistret. SÖK söker i fasttex-
tregistret. Valfri text kan läggas upp i 
textrutan.

Aln(45)*9 Textrader.

BILD Bild eller pdf-fil. Kan exporteras till 
kund.
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UTSKR PÅ Toggle Anger på vilka rapporter denna text 

skall komma med. <ALLA DOK> 
innebär Kontantnota, Följesedel och 
Faktura.

•<ALLA DOK>

•<PLOCKLISTA> kommer endast med 
på plocklistor.

Funktionstangenter text

• F5 ger möjlighet att importera, exportera eller ta bort bild. Samt att se 
förstorade bild, se “Förstorad bild” på sidan 5-20. Kan även nås 
genom dubbelklick på bild.
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FIGURE 28. Artikelinformation

Artikelinformation

Artikelinformation hämtas från orderraden och från artikeln för visning 
i detta fönster.

BENÄMNING Aln (35)*2 Benämning 1 och benämning 2 i hem-
språk.

ERSARTIKEL Aln (18) Ersättningsartikel.

EAN-CODE Aln(18) Ean-kod.

LEVERANTÖR AlnB (10) Huvudleverantörsnummer och namn.

RESERVERAT Toggle

•<RESERVERAT> 

RESERVERAT Num(6,3) Reserverat antal för denna orderrad.

LEVERERAT Num(6,3) Tidigare levererat antal för denna 
orderrad. Ej relevant.

LAGERSALDO Num(8,3) Lagersaldo på Artikeln just nu.

BESTÄLLT Num(8,3) Beställt antal hos leverantör som ännu 
ej kommit hem.
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KUNDORDER Num(8,3) Antal i kundorder för artikeln på som 
ännu ej levererats.

DISPKVANT Num(8,3) LAGERSALDO minus reserverade KUN-

DORDER. Det antal som kan levereras 
direkt från lager.

LEVDATUM Date Önskat leveransdatum.

ORDERKVANT Num(6,3) Orderkvantitet enligt artikelregister. 
Kan visa antal i en förpackning.

STRUKTUR Toggle Vad har Artikeln för struktur?

•<NORMAL> standard artikel.

•<RECEPT> innehåller en eller flera 
normalartiklar.

RESTNOTERAS Toggle Får Artikeln restnoteras? Ej rele-
vant.Orderrader sätts automatiskt till 
slutlevererade.

•<JA>

•<NEJ>

SERIENR Toggle

•<PRE> Presentkort. Artikel är kopplad 
till en presentkortstabell och ett unikt 
presentkortsnummer måste anges vid 
leverans.
•<NEJ>

•<JA> Artikeln är kopplat till serienum-
merregistret och det krävs att serienum-
mer anges för varje levererat antal.

ARTIKELGRUPP AlnB(4) Artikelns artikelgruppstillhörighet.

GENRE AlnB(4) Artikelns genretillhörighet.

BESTPUNKT AlnB(4) Artikelns beställningspunkt. Kan sättas 
till 0 för ej lagerförda artiklar.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Artikelns lagerplats i lagret.

INKORDER Int (10) Tillhörande inköpsorder vid <LAGER-

SKAFF>. Visas så snart som en 
automatbeställning skapats.
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Funktionstangenter artikelinformation

• F5, se “Visa lager” på sidan 2-37.

• F6 för receptartiklar, se “Ändring recept” på sidan 2-38.

• F8, skapar en specialbeställning (lagerskaff) eller en förhandsbokning 
för aktuell artikel och öppnar ett formulär för registrering av kontak-
tuppgifter, se “Specialbeställning/Förhandsbokning av artikel” på 
sidan 2-33.

• F9 visar leveransinformation för artikeln,  se “Leveransinformation” 
på sidan 5-51.

• SÖK i fältet Genre visar tillgängliga genrekoder.

• Om orderraden är en lagerskaff kan alternativ leverantör väljas via 
SÖK i fältet Leverantör.
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FIGURE 29. Specialbeställning/Förhandsbokning

Specialbeställning/Förhandsbokning av artikel

Specialbeställning och förhandsbokning av artikel sker via F6 se 
“Artikelinformation” på sidan 2-30. Här väljer man om kunden vill 
förhandsboka ett/flera exemplar av en befintlig inköpsorder eller om 
kunden vill göra en specialbeställning (lagerskaff) av artikeln.

BESTDATUM Aln (35)*2 Inköpsorderns beställningsdatum.

LEVDATUM Aln (35)*2 Leveransdatum för inköpsordern.

ANTAL Aln (35)*2 Antal beställda i inköpsordern.

KVAR Aln (35)*2 Antal som finns kvar att förhandsboka 
för vald inköpsorder.

LEVERANTÖRSNAMNAln (35)*2 Leverantörsnamn.

ORDERNR Aln (35)*2 Inköpsordernummer.

RAD Aln (35)*2 Artikelns radnummer i inköpsordern.

BOKA Aln (18) Boka väljs om förhandsbeställning 
skall göras, visas endast om inköpsor-
der finns för artikeln.

NY BESTÄLLNING Aln (18) Ny beställning väljs om kunden önskar 
göra en specialbeställning av artikeln.
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AVBRYT Aln (18) Avbryter kundbeställningen och du 
kommer tillbaka till artikelinformatio-
nen.

Funktionstangenter specialbeställning/förhansbokning

• KLAR på Boka eller Ny beställning öppnar ett kontaktsformulär för 
registrering av kunduppgifter, se “Kontaktformulär för beställning av 
artikel” på sidan 2-35.
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FIGURE 30. Kontaktformulär för beställning av artikel

Kontaktformulär för beställning av artikel

Här anges kontaktuppgifter för kunden. Om sms-tjänsten är installerad 
kan ett sms skickas till angivet mobilnummer då artikeln levereras in, se 
“Skicka SMS/Meddelande” på sidan 9-106.

SMS- funktionen är till för att avisera inkomna restorder.
De artiklar som kommer med på restorderlistan kommer därigenom att 
generera ett SMS, ett SMS per orderrad som är en specialbeställning och 
ett SMS per ordernummer om ordern är en restorder. Funktionen finns i 
Butiksorder, Kundorder, Arbetsorder, Offert och Inköpsorder och det 
går även att skicka mail till kunden.

IDNR Aln (35)*2 Id-nummer.

NAMN Aln (18) Kundens namn.

ADRESS Aln (18) Kundens adress.

TELEFONNR Aln (18) Kundens telefonnummer.

TELEFAXNR Aln (18) Kundens faxnummer.

MOBILNUMMER Aln (18) Kundens mobilnummer.

E-POST Aln (18) Kundens e-post adress.

RABATT Aln (18) Rabatt i procent för kunden.
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SPARA KONTAKT Aln (18) Markera om kunden skall sparas eller 
ej.
Gardeco Datasystem AB



FAKTURERING
Butiksorder

V

V

V

V

V

V

FIGURE 31. Visa lager

Visa lager

Informationen hämtas från artikeln för respektive lagerställe och den ger 
en överblick på hur artikeln ser ut i disponibelt antal, lagersaldo, antal i 
order samt antal beställda.

LS AlnB(2) Lagerställe.

BENÄMNING Aln(30) Lagerställebenämning.

DISPKVANT Num(8,3) Disponibel kvantitet.

LAGERSALDO Num(8,3) Lagerställesaldo.

ORDER Num(8,3) Antal i kundorder.

BESTÄLLT Num(8,3) Antal i beställning.

Funktionstangenter visa lager

• AVBRYT för att återgå till Artikelinformation.
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FIGURE 32. Ändring recept

Ändring recept

Artiklar med struktur lika med recept hanteras av denna funktion. Oav-
sett om registrering av komponenter skett i rutinen Receptregister, kan 
receptets innehåll förändras för denna orderrad. Ändringar kan bestå av 
borttag och tillägg av komponenter, samt ändring av ingående mängd på 
komponenten.

KOMP AlnB(18) Komponentartikel.

BENÄMNING Aln(35) Benämning 1.

BENÄMNING2 Aln(35) Benämning 2.

ANTAL Num(6,3) Ingående mängd.

ENHET Aln(3) Enhet.

DISPKVANT Num(9,2) Visar disponibelt antal.

UTSKR Toggle Anger om komponenten ska skrivas på 
följesedel och faktura.

•<FAK> Komponenterna skrivs ut på 
följesedel och faktura.

•<NEJ> Komponenterna skrivs ej ut.

Funktionstangenter ändring recept

• SÖK i fältet KOMP ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på sidan 9-120.
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FIGURE 33. Prisinformation

Prisinformation

Prisinformation hämtas från artikelregistret för visning i detta fönster. 
Om kalkylpriset är “0.00” i artikelregistret kan kalkylpris läggas in i 
fältet KALKYLPRIS SEK. I annat fall hämtas kalkylpriset från artikeln 
när ordern registreras som levererad.

KUNDPRIS Int(1) Anger vilken prislista som används för 
denna orderrad.

FÖRSPRIS 1-5 Toggle

•< > Exklusive moms.

•<I> Inklusive moms.

Num(9,2) Försäljningspris 1-5 i orderns valuta.

KVANT 2-5 Int(6) Registrerad kvantitetstabell på artikeln 
visas med minimum antal för att erhålla 
ett bättre pris.

RAB% 2-5 Num(3,1) Visar den rabatt som ges vid en viss 
kvantitet för artiklar med kvantitet-
sprissättning.

KALKYLPRIS SEK Num(9,2) Kalkylpris i hemvaluta. Kan endast 
ändras om artikelns kalkylpris satts till 
“0.00”.
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SEN INPRIS SEK Num(9,2) Senaste inköpspris i hemvaluta.

KUNDPRIS NETTO Num(9,2) Kundpris netto i orderns valuta.

KUNDPRIS M MOMSNum(9,2) Kundpris med moms.

RADBELOPP NETTO

Num(9,2) Radbelopp netto i orderns valuta.

RADBELOPP INKL Num(9,2) Radbelopp inklusive moms.

TG Num(5,1) Täckningsgrad. Bruttovinst i procent av 
priset.

Övrig information prisinformation

En artikels pris styrs av flera olika funktioner i systemet.

I artikelregistret kan maximalt 5 priser registreras per valuta, se 
“Artikelregister fliken allmänt” på sidan 5-2. Dessutom kan en kvant-
itetskod kopplas till artikeln som styr antingen prislistenummer 2-5 eller 
som ger en rabatt med maximalt 4 nivåer, se “Kvantitetstabell” på sidan 
9-77. I Kundregistret anges vilken prislista 1-5 som kunden tillhör, samt 
om en generell rabatt skall lämnas, se “Kundregister fliken allmänt” på 
sidan 4-2.

I avtalsregistret finns övriga undantag som skall gälla. Dessa kan regis-
treras som rabatter kopplade till ett kundnummer eller en kundkategori, 
samt gälla artikelgrupp eller enskild artikel. Här kan även ett exakt pris 
för en viss artikel eller artikelgrupp anges och detta pris gäller då oavsett 
övriga prisfunktioner.
Gardeco Datasystem AB



FAKTURERING
Butiksorder

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

FIGURE 34. Artikelhistorik

Artikelhistorik

Artikelhistorik, där fakturerade orderrader visas i fallande datumordn-
ing, det vill säga med senaste datum först.

DATUM Date Fakturadatum.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

DL AlnB(1) Delleveransnummer, där “1” betyder 
första delleveransen, “2” betyder andra 
delleveransen och “S” betyder slutlev-
erans.

FAKTURANR Int(10) Fakturanummer.

KOSTST AlnB(6) Kostnadsställe i förekommande fall.

SLJ AlnB(3) Säljare på ordern.

ANTAL Num(6,3) Fakturerat antal.

ENH Aln(3) Enhet.

NETTOPRIS/ST Num(9,3) Nettopris per styck med avdrag för 
lämnade rabatter.
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R AlfB(1) <C/K/B/P/Q> Vilken typ av rabatt har 
använts.

•C = Kampanjpris. 

•K = Kundrabatt.

•B = Pris och rabatt är hämtat från 
avtalsregistret.

•P = A-PRIS eller RAB% har ändrats 
manuellt.

•Q = A-PRIS är relaterat till en kvant-
itetstabell som lagts in på artikeln. 
Kvantitetsantal visas via F7.

LS Aln(2) Lagerställe.
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FIGURE 35. Graf

Graf

Ger visning av sålt antal av vald artikel i ett diagram.

SUMMA PER Toggle Summerar försäljningen per dag, vecka 
eller månad.

•<DAG>

•<VECKA>

•<MÅNAD>

PERIOD Toggle Visar försäljning under angiven period.

•<VECKA>

•<MÅNAD>

•<KVARTAL>

•<TERITIAL>

•<HALVÅR>

•<ÅR>

T.O.M Toggle Visar försäljningen t.o.m. angivet 
datum från och med perioden du valt. 
T.ex. t.o.m. 20080609 och period år, 
ger visning av försäljning från 
20070609 till 20080609.

TYP Toggle Vilken typ av diagram det skall vara.

•<LINJE>

•<STAPEL>
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FIGURE 36. Slutsida butiksorder

Slutsida butiksorder

TEXT AlnB(3) Möjlighet att ange fasttext kod.

TEXTRAD Aln(45) * 9 Valfri text kan registreras.

STATUS Toggle Visar en orders status.

•<NY ORDER>

•<ANNULLERAD>

•<LEVERERAD>

•<FAKTURERAD>

FRAKT Num(7,2) Ange fraktbelopp på ordern.

EXPAVG Num(7,2) Ange expeditionsavgift på ordern.

FÖRSÄK Num(7,2) Ange försäkringsbelopp på ordern.

VOLYM Num(7,2) Ange volym på ordern.

NETTOV Num(9,3) Ange nettovikt på ordern.

BRUTTO Num(9,3) Ange bruttovikt på ordern.

KOLLI Int(5) Ange antal kolli på ordern.
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UTSKR Toggle Anger om någon lista skall skrivas ut 
och i så fall vilken.

•<INGEN> Ingen utskrift sker.

•<FÖLJESEDEL> Skriver ut följesedel. 
Visas endast om det är betalningssätt 
FAKTURA.

•<FAKTURA> Skriver ut faktura. Visas 
endast om det är betalningssätt FAK-
TURA.

Funktionstangenter slutsida butiksorder

• AVBRYT återgår till orderradsregistrering.

• KLAR sparar ordern och skriver ut rapport om detta begärts.

• SÖK ger visning av fasta texter.

• F7 ger möjlighet att registrera en generell rabatt för hela ordern, se 
“Rabattberäkning” på sidan 2-46.

• F8 ger möjlighet att registrera eller titta på en befintlig aktivitet, se 
“Registrering aktivitet” på sidan 9-25.
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FIGURE 37. Rabattberäkning

Rabattberäkning

Om man vill ge kunden en generell rabatt för hela ordern, anges den här. 
Anges ett belopp, räknas en procentsats fram. Denna avrundas till tion-
delsprocent. Därefter justeras beloppet.

VARUVÄRDE AlnB(3) Rabattgrundande belopp. Ordervärde 
inklusive moms föreslås men kan 
ändras.

RABATT% Num(3,2) Rabatten i%.

BELOPP Num(5,2) Rabatten omräknad till kronor.

FRAKT OCH ÖVRIGT

Num(7,2) Frakt, försäkring och expeditionsavgift.

TOTALBELOPP Num(7,2) Belopp kunden skall betala. Ordervärde 
plus frakt, försäkring och expedition-
savgift minus generella rabatten.

Funktionstangenter rabattberäkning

• PILUPP från fältet RABATT ger möjlighet att komma upp till fältet 
varuvärde och ändra rabattgrundande belopp.
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FIGURE 38. Parkera kvitto / Förskottsbetalning

Parkera kvitto/ Förskottsbetalning

Om en kund kommer in och vill göra en förskottsbetalning så görs detta 
via Parkera kvitton (nås via F11 med markören i betalningsfälten.)

ORDER AlnB(3) Ordernummer.

REF/NAMN Num(3,2) Kundens referens/ namn.

TEL Num(5,2) Telefonnummer.

MOBIL Num(5,2) Mobilnummer.

FÖRSKOTT Num(5,2) Belopp som kunden ska betala i för-
skott.

UTSKR Toggle Ange om parkerat kvitto skall skrivas 
ut eller ej, vid förskotts betalning går 
det ej att välja utskrift <INGEN>.

•<KVITTO> Kvitto skrivs ut.

•<INGEN> Ingen utskrift sker.

Övrig information parkerade kvitton/förskottsbetalning

För att hämta in parkerade ordrar så trycker man F8- Beställda varor från 
orderraden.
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FIGURE 39. Slutsida kontantbetalning

Slutsida kontantbetalning

ATT BETALA Num(12,2) Belopp att betala, visas med större sif-
fror under orderrutan.

AVDRAG Num(12,2) Ställ markören i Avdragsfältet så kom-
mer F5, F6 och F7 fram som Pre-
sentkort, Bonuscheck och Annat. Skriv 
in presentkortsnummer/bonuschecks-
nummer eller benämning på presentko-
rtet i fältet så hämtas beloppet in 
automatiskt. Om numret saknas tolkas 
det som ett belopp med betalnings-
medel Annat.

PRESENTKORT Num(12,2) Presentkortsnummer/Tillgodokvitton-
ummer.

Num(12,2) Belopp som skall utnyttjas på pre-
sentkortet/tillgodokvittot.

Num(12,2) Restbelopp, så mycket som finns kvar 
på presentkortet/tillgodokvittot.

BONUSCHECK Num(12,2) Bonuschecksnummer.

Num(12,2) Belopp som skall utnyttjas på bonus-
checken.
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ANNAT Num(12,2) Annat betalsätt, t.ex. check.

Num(12,2) Belopp.

KONTANTER Num(12,2) Hur mycket kunden har betalat i kont-
anta pengar.

BETALKORT Num(12,2) Hur mycket kunden skall betala med 
kort. Om avtal slutits om kortterminal 
med pinkodläsare kommer en kort-
betalningsbild att visas när man tryckt 
KLAR för att skicka betalning, se 
“Kortbetalning” på sidan 9-79.

TILLBAKA Num (12,2) Vid överbetalning visas det belopp 
kunden skall få tillbaka i hemvaluta. 

UTSKRIFT Num (12,2) Standadvärde hämtas från företagsreg-
istret, eller artikelns artikelgrupp.  
Betalkortsuppgifter skrivs alltid på 
kvittoskrivaren om man har integration 
med pinpad.

Övrig information slutsida kontantnota

Med hjälp av en systemnyckel kan man styra vilken text som skrivs på 
kassakvittot. Om kortbetalning inte är integrerat blir öppnas en ruta för 
val av betalkort då belopp fyllts i kortbelopp och du tryckt KLAR.

 Funktionstangenter slutsida kontantnota

• KLAR sparar ordern och lämnar över den till Kassaavstämningen.

• SÖK i fältet PRESENTKORT ger visning på ej utnyttjade presentkort.

• SÄTTIN i fältet KONTANT ger möjlighet att ta betalt med annan val-
uta än hemvaluta, förutsätter att valuta har lagts till i kassan.

• SÄTTIN i fältet BETALKORT ger möjlighet att ta betalt med flera kort.

• Om kund betalar med Amex kort, tryck F5.

• Om kund betalar med Diners kort, tryck F6.

• Om kund betalar med annat Bankkort, tryck F7.

• F9 öppnar ett formulär där betalning av fakturor kan göras i de fall 
där en kund kommer in och vill betala en faktura kontant.

• F10 ger möjlighet att registrera en generell rabatt för hela ordern se 
“Rabattberäkning” på sidan 2-46.

• F11 öppnar ett formulär för parkering av kvitto samt för förskotts-
betalning, se “Parkera kvitto/ Förskottsbetalning” på sidan 2-47.

• F12 öppnar formulär för registrering/sökning av medlem/referns.
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FIGURE 40. Slutsida kontantbetalning Retur

Slutsida kontantbetalning Retur

RETUR Num(12,2) Returordervärdet.

AVDRAG Num(12,2) Ställ markören i Avdragsfältet så kom-
mer F5, F6 och F7 fram som Pre-
sentkort, Bonuscheck och Annat. Skriv 
in presentkortsnummer/bonuschecks-
nummer i fältet så hämtas beloppet in 
automatiskt. Om numret saknas tolkas 
det som ett belopp med betalnings-
medel Annat.

PRESENTKORT Num(12,2) Presentkortsnummer/Tillgodokvitton-
ummer.

Num(12,2) Belopp som skall utnyttjas på pre-
sentkortet/tillgodokvittot.

Num(12,2) Restbelopp, så mycket som finns kvar 
på presentkortet/tillgodokvittot.

BONUSCHECK Num(12,2) Bonuschecksnummer.

Num(12,2) Belopp som skall utnyttjas på bonus-
checken.
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ANNAT Num(12,2) Annat betalsätt, t.ex. check.

Num(12,2) Belopp.

KONTANTER Num(12,2) Hur mycket kunden har betalat i kont-
anta pengar.

BETALKORT Num(12,2) Hur mycket kunden skall betala med 
kort. Om avtal slutits om kortterminal 
med pinkodläsare kommer en kort-
betalningsbild att visas när man tryckt 
KLAR för att skicka betalning, se 
“Kortbetalning” på sidan 9-79.

TILLGODO Num (12,2) Ange belopp som kunden skall få till-
baka i form av ett tillgodokvitto. 

BONUSCHECK Num (12,2) Ange belopp som kunden skall få till-
baka i form av en bonuscheck.

KORTRETUR Num (12,2) Ange belopp som kunden skall få till-
baka på kortet.

TILLBAKA Num (12,2) Belopp som kunden skall få tillbaka.

Övrig information slutsida kontantnota retur

Med hjälp av en systemnyckel kan man styra vilken text som skrivs på 
kassakvittot.

Funktionstangenter slutsida kontantnota retur

• KLAR sparar ordern och lämnar över den till Kassaavstämningen.

• SÖK i fältet PRESENTKORT ger visning på ej utnyttjade presentkort.

• SÄTTIN i fältet KONTANT ger möjlighet att ta betalt med annan val-
uta än hemvaluta, förutsätter att valuta har lagts till i kassan.

• SÄTTIN i fältet BETALKORT ger möjlighet att ta betalt med flera kort.

• F9 öppnar ett formulär där betalning av fakturor kan göras i de fall 
där en kund kommer in och vill betala en faktura kontant.

• F11 öppnar ett formulär för parkering av kvitto. Kundreferens kan 
anges och ett parkeringskvitto skrivs ut. Parkerade kvitton plockas 
upp via F8 från artikelraden.

• F12 öppnar ett formulär för sökning av medlem.
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Kassaavstämning

FIGURE 41. Kassaavstämning

Kassaavstämning allmänt

Rapporten redovisar transaktioner som påverkat butiks-/kontantorder 
och visar både erhållna kontanter samt kreditkortköp.

KASSA AlnB(3) Kassakod.

Aln(30) Kassabenämning.

FUNKTION Toggle

•<KONTROLLISTA> Skriver ut kontrol-
lista.
•<AVSTÄMNING> Registrera kassatran-
saktioner och faktisk kassa.

Funktionstangenter

• F5 för ändring av integrering redovisning, se “Konto Ändring” på 
sidan 8-12.

• SÖK i fältet KASSA ger visning av upplagda kassor.
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FIGURE 42. Registrering kassatransaktioner

Registrering kassatransaktioner

Här registreras samtliga kassatransaktioner som inte rör order. Exempel-
vis uttag från kassan för att sätta in på bank, insättning av växelpengar 
samt överföring av pengar mellan två kassor.

TYP Toggle 

•<KONTANTUTTAG>När pengar tas ur 
kassan för att exempelvis sättas in på 
bank.

•<BUTIKSINKÖP>Uttag ur kassan mot 
kvitto.

•<KASSATILLSKOTT>Insättning av 
pengar till kassa. Exempelvis växelpen-
gar.

TEXT AlnB(30) Verifikationstext.

VAL Toggle Valutakod, visar de valutor som finns 
upplagda i kassan.

•<SEK>

BELOPP AlnB(12.2) Uttaget eller insatt belopp i valuta.

SEK Aln Hemvalutakod.

BELOPP AlnB(12.2) Uttaget eller insatt belopp omräknat till 
hemvaluta.
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TYP AlnB(6) Vilken typ av transaktion som bokats.

TEXT AlnB(10) Verifikationstext.

ANVKOD AlnB(6) Vem som har bokat transaktionen.

DATUM Date Bokföringsdatum

TID Time Bokföringstid

BELOPP Num(13,2) Belopp i valuta, visar förs valutakod 
sedan belopp.

Funktionstangenter registrering kassatransaktioner

• SÖK ger möjlighet att välja bokad transaktion.

• F5 för registrering av Valörer för transaktionen, se “Räkna Kassa” på 
sidan 2-57. 

• F6 för val av registrerad rad.

• Tryck KLAR och du får en fråga om att göra Dagsavlsut, se “Dag-
savslut” på sidan 2-55.
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FIGURE 43. Dagsavslut

Dagsavslut

Här anges det belopp som lämnas kvar i kassan, ex. växelkassa.

Faktisk kassa

VALUTA Num (12.2) Valutakod.

FAKTISK KASSA Num (12.2) Räknade pengar som finns i kassan, per 
valuta.

DIFFERENS Num (12.2) Differens räknad mot bokad kassa, per 
valuta.

Funktionstangenter kassaavstämning

• KLAR avslutar kassaavstämningen och underlag till redovisningen 
skrivs ut. Man kan välja mellan att ta ut <SAMMANDRAG> eller 
<TRANSKATIONER>. Transaktioner visar Kassaavstämningen, ett 
sammandrag av försäljningen per statistikkod samt samtliga order. 
Sammandraget visar Kassaavstämningen och sammandrag av 
försäljning per statistikkod.

• F5 för registrering av Valörer, se “Räkna Kassa” på sidan 2-57. 
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FIGURE 44. Kontrollista kassaavstämning

Kontrolllista kassaavstämning

Möjlighet att få ut rapporter ur systemet på transaktioner som är gjorda, 
innan avstämning sker. 

RAPPORTER Toggle 

•<SAMTLIGA> Två rapporter skrivs ut. 
En med samtliga transaktioner och en 
med enbart belopp/summering av 
samtliga transaktioner.

•<SUMMERING> Samtliga transak-
tioner summerade, endast belopp. En 
summering per valuta.
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FIGURE 45. Räkna Kassa

Räkna Kassa

Denna rutin ger möjlighet att ange antal per valör. Rutinen är dynamisk 
och läggs upp i företagsregistret för varje valuta, se “Valörer” på sidan 
9-112. Beloppet kopieras sedan till Faktisk kassa.

VALÖR Num (12.2) Vilken dynamisk valör som lagt upp. 
Ex 100 kronors sedlar.

ANTAL Num (12.2) Hur många av en valör som finns. Ex 
hur många hundralappar jag har i kas-
san.

SUMMA Num (12.2) Summan av angivna valörer.
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FIGURE 46. Fakturering

Fakturering allmänt

Fakturering används för att skapa kundfakturor efter att leveransregis-
trering skett i kundorder. Varje delleverans av en order erhåller ett del-
leveransnummer och systemet hanterar maximalt 100 delleveranser per 
ordernummer. Flera typer av fakturor kan skapas, enstaka det vill säga 
en per order, samlingsfakturor med flera order till en faktura, per lever-
ansadress, exempelvis en kund med filialer som önskar en faktura per 
filial samt exportfakturor. det finns även möjlighet att belåna vissa fak-
turor, s.k. factoring. Dessa fakturor kommer ut i samband med de nor-
mala fakturorna fast separerade för sig. Kreditnota vid returer samt vid 
prisjusteringar. Vid samlingsfakturering hämtas informationen till vår 
referens, betalnings- samt leveransvillkor från kundregistret. Varje rad 
på fakturan som innehåller en leverans uppdateras i fakturastatistiken. 
Dessa uppgifter sparas så länge som man önskar och används i rapport-
generatorn för frågor och analyser. Informationen är också tillgänglig i 
rutinen kundorder, se “Artikelhistorik” på sidan 7-55. Och går att titta på 
i rutinen artikelinformation, se “Artikelhistorik” på sidan 5-53.

FUNKTION Toggle

•<FAKTURAUTSKRIFT> ger en urval-
bild.

•<FAKTURAJOURNAL> startar utskrift 
av journal.
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FIGURE 47. Fakturautskrift

Fakturautskrift

URVAL

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

ORDERNUMMER Int(10) Ordernummer anges vid uttag av 
enstaka fakturor. Programmet väljer då 
övriga uppgifter själv. Kan endast ske 
för order med typ enstaka.

KUNDNUMMER AlnB(12) Kundnummer måste anges för uttag av 
samlingsfakturor för en enstaka kund.

LEVERANSDATUM AlnB(8) Leveransdatum. SÄTTIN ger till och 
med dagens datum.

INDATA

FAKTURADATUM Date Fakturadatum. SÄTTIN ger dagens 
datum. Fakturadatum kan sättas valfritt 
inom bokföringens öppna perioder och 
kopplas alltid till samma bokföringsda-
tum. Erhålls meddelandet 
“FELAKTIGT DATUM” är perioden 
stängd i redovisningen, se “Perioder” 
på sidan 8-41.
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PERIODICITET Toggle Avser endast order med samlingsfaktu-
ror, det vill säga fältet FAKT/ORDER 

satt till <SAMFAKTURA> eller <PER 

LEVADRESS>, se “Butiksorder med valt 
ordernummer fliken Övrigt” på sidan 
2-11. Observera att veckofaktura och 
månadsfaktura ej är styrt automatiskt. 
Användaren bestämmer själv hur och 
när de skall användas.

•<DAGLIG FAKTURA> endast dagliga.

•<VECKOFAKTURA> dagliga och veck-
ofakturor.

•<MÅNADSFAKTURA> alla kommer ut 
för vald ordertyp.

FAKTURAVAL Toggle

•<SVENSK>

•<EXPORT> ger exportfakturor med 
engelska rubriker.

ORDERTYP Toggle Kombineras med periodicitet för att 
erhålla önskat urval.

•<ENSTAKA> order märkta med <EN 
PER ORDER>.

•<SAMFAKT> order märkta med <SAM-

FAKTURA>.

•<LEVADRESS> order märkta med 
<PER LEVADRESS>.

•<SAMTLIGA> alla kommer ut för vald 
periodicitet.

MINBEL SAMFAKT Num(11,2) Minimibelopp för att fakturan skall 
komma ut. Levererade order väntar tills 
fakturabeloppet är uppnått. Detta gäller 
om ordertypen är <SAMFAKT> eller 
<LEVADRESS>.

Funktionstangenter fakturering

• PIL UPP i fältet ORDERNUMMER ger möjlighet att ändra/skriva in ett 
lagerställe, gäller endast då lageroptionen är på.

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen. Blankt urval ger alla.

• SÖK i fältet KUND ger ett sökfönster, se “Kundsök” på sidan 9-127.
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FIGURE 48. Fakturajournal

Fakturajournal

Fakturajournal skriver ut fakturor i nummerföljd separerade per angivet 
fakturadatum. Samtidigt skapas underlag till bokföringen som hänvisar 
till journalens nummer.

Observera att fakturajournal skrivs ut automatiskt vid räntefakturering, 
se “Räntefakturering” på sidan 4-51.

FUNKTION Toggle <FAKTURAJOURNAL> startar utskrift.
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Levererade order

FIGURE 49. Levererade order

Levererade order

Levererade order rutinen används för att göra justeringar på slutlevere-
rade men inte fakturerade order, t.ex. ändra pris och rabatt eller lägga till 
en fraktavgift.

KUND AlnB(10) Kundnummer, SÖK ger ett sökfönster 
för kunden. 

ORDER Int(10) Ordernummer, SÖK med valt kund-
nummer ger visning av kundens order.

ARBETSLÄGE Toggle

•<LEVERANSREG> 

NAMN Aln(30) Kundnamn.

ADR1 Aln(30) Adress 1.

ADR2 Aln(30) Adress 2. 

PADR Aln(30) Postadress.

LAND AlfB(2) Landkod hämtas från kundregistret.
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Funktionstangenter Levererade order

• F5 se “Levererade order sök” på sidan 2-68.

• SÖK i fältet KUND ger ett kund sökfönster.
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FIGURE 50. Levererade order med vald kund och vald order

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

LEVADR AlnB(3) Leveransadress hämtas från ordern.

ORDER Toggle Ordertyp. 

•<UTLEV>

•<RETUR>

•<KREDIT>

LEVDAT  Date Leveransdatumet för ordern.

ORDDAT  Date Orderdatum.

VAL AlfB(3) Valuta.

KURS Num(9,4) Kurs hämtas från ordern.

BETALT Num(12,2) Inbetalt belopp från kund. Inkl. moms.

INKL  Num(12,2) Varuvärde, inklusive moms för denna 
order. 

EXKL Num(12,2) Varuvärde, exklusive moms.

KORD Aln(10) Kundens ordernummer.

KREF Aln(20) Kundens referens hämtas från kund 
registret KONTAKTMAN, se “Kundreg-
ister fliken allmänt” på sidan 4-2.
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GODS Aln(20) Godsmärke. När en orderrad har lever-
anstyp DIRLEV hämtas godsmärke 
från tillhörande inköpsorder vid inlev-
erans. Om inköpsorderns godsmärke är 
blankt hämtas det inte till kundordern, 
utoan man kan ange ett eget godsmärke 
på ordern.

KUNDINFORMATIONNum(9,4) Kundinfo hämtas från kundregistret.
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FIGURE 51. Levererade order fliken övrigt

SÄLJ AlnB(3) Säljare hämtas från ordern.

KAT AlnB(3) Kundkategori hämtas från kundregis-
tret.

DISTRIKT AlnB(3) Distriktsnummer hämtas från kundreg-
istret.

BETVILLKOR AlnB(2) Betalningsvillkor hämtas från kundreg-
istret. Om fältet FAKT/ORDER är satt 
till <SAMFAKTURA> kan ej betalnings-
villkoret ändras.

LEVVILLKOR AlnB(2) Leveransvillkor hämtas från kundregis-
tret. Om fältet FAKT/ORDER är satt till 
<SAMFAKTURA> kan ej leveransvillko-
ret ändras. 

LEVSÄTT AlnB(2) Leveranssätt hämtas från kundregistret 
och ordern.

FACTORING Toggle Om kundens fakturor skall belånas 
eller inte, sk factoring. Värdet hämtar 
från kundregistret och ordern.

•<J> Kundens faktura skall belånas.

•<N> Kundens faktura får inte belånas.
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FÖLJESEDEL Toggle

•<UTAN PRISER> Normal följesedel 
med leveransinformation om varor som 
ej levererats.

•<PRIS =P1> Prissatt följesedel med 
prislista 1 oavsett kundens prislista.

•<MED PRISER> Prissatt följesedel, 
används endast om kunden kräver 
följesedel med pris.

FRAKTBETALARE Toggle

•<AVSÄNDAREN>

•<MOTTAGAREN>

PRISLISTA Toggle Prislistenummer i orderns valuta, där 
värdet hämtas från kundregistret.

•<1> Prislista 1.

•<2> Prislista 2.

•<3> Prislista 3.

•<4> Prislista 4.

•<5> Prislista 5.

FULL ORDERLEV Toggle Uppgiften om full leverans hämtas från 
kundregistret.

•<NEJ> Restorder kan skapas.

•<JA> Endast komplett orderleverans. 

FAKT/ORDER Toggle Faktureringskod hämtas från kundreg-
istret.

•<EN PER ORDER> En faktura skapas 
för varje leverans av denna order.

•<SAMFAKTURA> Fakturan samfaktur-
eras för kunden. Betalnings- och lever-
ansvillkor hämtas från kundregistret.

•<PER LEVADRESS> Faktureras per 
kund och leveransadress. I detta läge 
måste en leveransadress vara ifylld för 
att ordern skall kunna lagras.

•<KONTANTNOTA> Kunden betalar 
kontant. Styrs av betalningsvillkoret.
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FIGURE 52. Levererade order sök

Levererade order sök

KUNDENS ORDERNR

AlnB(25) Kundens ordernummer.

KUNDENS REFERENS

AlnB(25) Kundens referens.

GODSMÄRKE AlnB(25) Godsmärke.

LEVSÄTT AlnB(25) Leveranssätt.

LEVDATUM AlnB(25) Kundens önskade leveransdatum.

LAGER AlnB(25) Lagerställe.
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FIGURE 53. Orderradsändring

Orderradsändring

Det går endast att ändra priset och rabatten på en levererad order.

RAD Int(3) SÖK ifältet och du kommer ner till rad-
erna och kan välja en rad.

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Artikelnummer.

BENÄMNING Aln(35)*2 Benämning 1och benämning 2. 

ANTAL Num(6,3) Antal som levererats.

ENH Aln(3) Enhet, hämtas från artikelregistret.

A-PRIS Num(9,2) A-pris i orderns valuta hämtas från 
ordern, men går att ändra.

RAB% Num(2,1) Rabattsats för kvantitetsrabatt eller 
kundavtalsrabatt. Kan ändras.

R AlfB(1) <C/K/B/P/Q> Vilken typ av rabatt har 
använts.

•C = Kampanjpris.

•K = Kundrabatt, hämtas från kundreg-
istret.
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•B = Pris/rabatt är hämtat från avtal-
sregistret.

•P = A-PRIS eller RAB% har ändrats 
manuellt.

•Q = A-PRIS är relaterat till en kvant-
itetstabell som lagts in på artikeln. 

S AlfB(1) < /D/S/F/A> Anger orderradens status.

•“ “ = Registrerad.

•D = Dellevererad

•S = Slutlevererad.

•F = Slutfakturerad.

•A = Annullerad.

Funktionstangenter orderradsändring

• F8 ger möjlighet att registrera en aktivitet.
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FIGURE 54. Slutsida levererade order

Slutsida levererade order

TEXT AlnB(3) Möjlighet att ange fast textkod.

TEXTRAD Aln(45) * 9 Valfri text kan registreras.

STATUS Toggle Visar en orders status.

•<NY ORDER>

•<ANNULLERAD>

•<RESTORDER>

•<LEVERERAD>

•<FAKTURERAD>

FRAKT Num(7,2) Ange fraktbelopp på ordern.

EXPAVG Num(7,2) Ange expeditionsavgift på ordern.

FÖRSÄK Num(7,2) Ange försäkringsbelopp på ordern.

E-KRAV Num(9,3) Efterkrav. Används endast om externt 
fraktprogramm används.

VOLYM Num(9,3) Bruttovolym (i dm3/liter). 

NETTOV Num(9,3) Nettovikt (i kilo).

KOLLI Int(5) Antal kolli.
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UTSKR Toggle Utskriftsval

•<INGEN> Ingen utskrift, faktura skrivs 
ut från faktureringen.

•<PROFORMA> Proformafaktura. 

•<KONTANT> Skriver ut ett kont-
antkvitto som visar vad kunden fått och 
betalat samt vad som finns kvar att lev-
erara och betala. Visas endast om 
kunden har betalningsvillkor kontant.

•<FAKTURA> Skriver ut en faktura.

Funktionstangenter slutsida beställning kundorder

• KLAR sparar ordern och skriver ut rapport om detta begärts.

• SÖK ger visning av fasta texter.
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Statistik

FIGURE 55. Statistik

Statistik

Rapporter baserade på fakturerade leveranser. De visar sammandrag av 
vad som hänt i månaden och totalt året med jämförelse mot budget och 
föregående år.

FUNKTION Toggle

•<SÄLJARSTATISTIK> 

•<KUNDSTATISTIK>

•<ARTIKELSTATISTIK>

•<ARTIKEL/PERIOD>

•<OMSÄTTNINGSFREKVENS>

•<LAGERUPPBYGGNADSLISTA>
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FIGURE 56. Säljarstatistik

Säljarstatistik

Rapporten visar försäljning per säljare i perioden och ackumulerat.

URVAL Toggle För vilken månad man önskar se statis-
tik.

•<JAN> 

•<FEB>

SÄLJARE AlnB(7) Urvalsfält med möjlighet att ta ut en 
eller flera säljare, tomt fält ger alla.

BUDGETMALL AlnB(3) Budgetmall. Val av önskad fördelnings-
mall för jämförelse mot registrerad års-
budget. 

Funktionstangenter säljarstatistik

• SÖK i fältet BUDGETMALL visar de mallar som lagts upp. För 
uppläggning av mallar, se “Fördelningsmall” på sidan 8-26.
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FIGURE 57. Kundstatistik

Kundstatistik

Kundstatistik ger möjlighet att följa upp fakturerade leveranser i flera 
nivåer. Överst visas kunder totalt. Önskas ytterligare information kan 
artikelgrupp- alternativt artikelinformation visas för varje kund. All 
information avser till dags dato och ett flertal urval kan göras då endast 
viss information önskas ur systemet.

URVAL Toggle För vilken månad man önskar se statis-
tik.

•<JAN> 

•<FEB>

KUNDNUMMER AlnB(21) Kundnummer.

ARTIKELNUMMER AlnB(21) Artikelnummer.

ARTIKELGRUPP AlnB(9) Artikelgruppskod.

SÄLJARE AlnB(7) Säljarkod.

DISTRIKT AlnB(7) Distriktskod.

KATEGORI AlnB(7) Kategorikod.

STATISTIK AlnB(7) Statistikkod.
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BUDGETMALL AlnB(3) Budgetmall. Val av önskad fördelnings-

mall för jämförelse mot registrerad års-
budget. 

UTDATA Toggle

•<KUNDER> Endast kundens totala 
omsättning visas.

•<ARTGRUPPER> Kundens omsättning 
för varje artikelgrupp som kunden köpt 
av. Urval kan ske på artikelgrupp.

•<ARTIKLAR> Kundens omsättning för 
varje köpt artikel. Urval kan ske på 
artikelnummer och artikelgrupp.

SORTERING Toggle

•<KUNDNUMMER>

•<SÄLJARE>

•<DISTRIKT>

•<KATEGORI>

•<STATISTIK>

•<OMSÄTTNING> Fallande sortering på 
kundens totala omsättning, oavsett om 
urval på artiklar/ artikelgrupper skett.

•<BRUTTOVINST> Fallande sortering 
på kundens bruttovinst, oavsett om 
urval på artiklar/artikelgrupper skett.

ANTAL Int(3) Önskat antal utskrivna poster. Gäller 
endast vid sortering på <OMSÄT-

TNING> och <BRUTTOVINST>. 

Funktionstangenter kundstatistik

• SÖK i fältet BUDGETMALL visar de mallar som lagts upp. För 
uppläggning av mallar, se “Fördelningsmall” på sidan 8-26.

Övrig information kundstatistik

Vid månadskörning kan flera rapporter skapas för att passa rätt motta-
gare via sorteringsalternativet.

• <SÄLJARE> ger en rapport som kan delas upp per säljare.

• <OMSÄTTNING> och <BRUTTOVINST> ger säljchefen en lista med 
topplaceringar.

• <KATEGORI> och <STATISTIK> visar omsättning inom olika 
marknadssegment.
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FIGURE 58. Artikelstatistik

Artikelstatistik

Samtliga artiklar som lagts in i systemet utgör underlag för denna rap-
port, det vill säga både lager-, tjänste- samt receptartiklar. Komponenter 
som sålts via recept innehåller försålt antal men fakturerat belopp åter-
finns på receptartikeln.

URVAL Toggle För vilken månad man önskar se statis-
tik.

•<JAN> 

•<FEB>

ARTIKELNUMMER AlnB(21) Urval på artikelnummer.

ARTIKELGRUPP AlnB(9) Urval på artikelgrupp.

HUVUDLEVERANTÖRAlnB(21) Urval på huvudleverantör.

VARUKLASS Toggle

•<SAMTLIGA>

•<A-KLASS>

•<B-KLASS>

•<C-KLASS>

•<D-KLASS>

•<E-KLASS>
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STATUS Toggle

•<SAMTLIGA>

•<AKTIVA> Endast aktiva artiklar tas 
med.
•<SPÄRRADE> Endast spärrade artiklar 
tas med.

BUDGETMALL AlnB(3) Koppling till önskad budgetmall, se 
“Budgetering” på sidan 8-24.

UTDATA Toggle

•<ARTIKLAR> Enbart artiklar.

•<ARTGRUPPER> Enbart artikelgrup-
per.

SORTERING Toggle

•<ARTG/ARTNR> Både grupper och 
artiklar.

•<OMSÄTTNING> Fallande sortering, 
störst först.

•<BRUTTOVINST> Fallande sortering, 
störst först.

•<ANTAL UTLEV> Fallande sortering, 
störst först.

ANTAL Int(3) Önskat antal artiklar. Gäller endast vid 
sortering på <OMSÄTTNING>, <BRUT-

TOVINST> och <ANTAL UTLEV>.

Funktionstangenter artikelstatistik

• SÖK i fältet BUDGETMALL visar de mallar som lagts upp. För 
uppläggning av mallar, se “Fördelningsmall” på sidan 8-26.
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FIGURE 59. Artikel/Period

Artikel/Period

Samtliga artiklar som lagts in i systemet utgör underlag för denna rap-
port, det vill säga både lager- och tjänsteartiklar. 

URVAL

FR O M Date Från vilket leveransdatum.

T O M Date Till vilket leveransdatum.

TID MELLAN Time Mellan vilket tidintervall.

LAGERSTÄLLE Time Lagerställe.

ARTIKELNUMMER AlnB(21) Urval på artikelnummer.

ARTIKELGRUPP AlnB(9) Urval på artikelgrupp.

GENRE Time Genre.

HUVUDLEVERANTÖRAlnB(21) Urval på huvudleverantör.

STATISTIK Time Statistikkod.

VARUKLASS Toggle

•<SAMTLIGA>

•<A-KLASS>
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•<B-KLASS>

•<C-KLASS>

•<D-KLASS>

•<E-KLASS>

STATUS Toggle

•<SAMTLIGA>

•<AKTIVA> Endast aktiva artiklar tas 
med.
•<SPÄRRADE> Endast spärrade artiklar 
tas med.

ENHET AlnB(3) Enhet.

UTDATA Toggle

•<ARTIKLAR> Enbart artiklar.

•<ARTIKLAR 2> Enbart artiklar, visar 
även inköpspris mm.

•<ARTGRUPPER> Enbart artikelgrup-
per.

•<ARTGRP 2> Enbart artikelgrupper, 
visar även varukostnad, lagerfördelning 
mm.

SORTERING Toggle

•<ARTG/ARTNR> Sorterar på artikel-
grupper och artikelnummer.

•<OMSÄTTNING> Sorterar på omsät-
tning enligt urval.

•<BRUTTOVINST> Sorterar på brut-
tovinst enligt urval.

•<ANTAL UTLEV> Sorterar på antal 
utlevererade enligt urval.

•<ARTG/ARTNR> Sorterar på artikel-
grupper och artikelnummer.

Toggle

•<FALLANDE>

•<STIGANDE>

ANTAL Int(3) Önskat antal artiklar. Gäller endast vid 
sortering på <OMSÄTTNING>, <BRUT-

TOVINST> och <ANTAL UTLEV>.
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Funktionstangenter artikel/period

• SÖK i fältet LAGERSTÄLLE visar lagerställen.

• SÖK i fältet ARTIKELNUMMER ger artikelsök, se “Artikelsök” på 
sidan 9-120.

• SÖK i fältet ARIKELGRUPP visar upplagda artikelgrupper.

• SÖK i fältet GENRE visar upplagda genrer.

• SÖK i fältet HUVUDLEVERANTÖR ger ett sökfönster, se “Lever-
antörsök” på sidan 9-130.

• SÖK i fältet STATISTIK visar upplagda statistikkoder.

• SÖK i fältet ENHET visar upplagda enheter.
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FIGURE 60. Omsättningsfrekvens

Omsättningsfrekvens

Visar antingen hur många köp och antal artiklar per köp som är lagda 
vid en viss tid eller omsättningen under samma tid. Om en systemnyckel 
är satt visas även köp/besök.

ÅR Date År.

VECKA Date Veckoperiod.

START/SLUTTID Time Under vilka timmar du vill se omsätt-
ningen.

INTERVALL AlnB(21) Intervall.

LAGERSTÄLLE AlnB(21) Lagerställe.

KUNDNUMMER AlnB(9) Kundnummer.

ARTIKELNUMMER AlnB(21) Artikelnummer.

ARTIKELGRUPP AlnB(21) Artikelgrupp.

GENRE AlnB(21) Genre.

HUVUDLEVERANTÖRAlnB(21) Huvudleverantörsnummer.

VARUKLASS Toggle
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•<SAMTLIGA>

•<A-E KLASS>

SÄLJARE AlnB(21) Möjlighet att se omsättning per säljare.

DISTRIKT AlnB(21) Distriktskod.

KATEGORI AlnB(21) Kategorikod.

STATISTIK AlnB(21) Statistikkod.

ENHET AlnB(21) Enhet.
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FIGURE 61. Omsättningsfrekvens

Visa omsättningsfrekvens

Visar antal köp och antal varor och omsättning, om en systemnyckel är 
satt så visas även antal köp och besökare.

VECKA Date Vecka du vill se information för.

Toggle

•<KÖP/VAROR>

•<OMSÄTTNING>

TIDSINTERVALL Time Under vilka timmar försäljningen skett.

MÅNDAG-SÖNDAG AlnB(21) Omsättning/köp per dag.

TOTALT AlnB(9) Total omsättning/köp för viss tidsinter-
vall.

TOTALT AlnB(21) Total omsättning/köp per dag.
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FIGURE 62. Lageruppbyggnadslista

 Lageruppbyggnadslista

Samtliga artiklar som lagts in i systemet utgör underlag för denna rap-
port, det vill säga både lager- och tjänsteartiklar. 

URVAL

ARTIKELNUMMER AlnB(21) Urval på artikelnummer.

ARTIKELGRUPP AlnB(9) Urval på artikelgrupp.

GENRE AlnB(3) Genre.

HUVUDLEVERANTÖRAlnB(21) Urval på huvudleverantör.

STATISTIK AlnB(3) Statistik.

VARUKLASS Toggle

•<SAMTLIGA>

•<A-KLASS>F

•<B-KLASS>

•<C-KLASS>

•<D-KLASS>

•<E-KLASS>

STATUS Toggle

•<SAMTLIGA>
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•<AKTIVA> Endast aktiva artiklar tas 
med.
•<SPÄRRADE> Endast spärrade artiklar 
tas med.

ENHET AlnB(3) Enhet.

LAGERSALDO AlnB(3) Lagersaldo.

UTDATA Toggle

•<BELOPP> Visar endast totalsummor

•<ANTAL> Visar antal.

SORTERING Toggle

•<ARTIKELGRUPP> Sorterar på artikel-
grupper.

•<LEVERANTÖR> Sorterar på lever-
antör.

Funktionstangenter lageruppbyggnad

• SÖK i fältet ARTIKELNUMMER ger artikelsök, se “Artikelsök” på 
sidan 9-120.

• SÖK i fältet ARIKELGRUPP visar upplagda artikelgrupper.

• SÖK i fältet GENRE visar upplagda genrer.

• SÖK i fältet HUVUDLEVERANTÖR ger ett sökfönster, se “Lever-
antörsök” på sidan 9-130.

• SÖK i fältet STATISTIK visar upplagda statistikkoder.

• SÖK i fältet ENHET visar upplagda enheter.
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FIGURE 63. Utpriskalkylering

Utpriskalkylering allmänt

Priskalkylering ger möjlighet att förbereda en prisändring genom att 
skapa ett prisändringsnummer som innehåller uppgifter om de nya pris-
erna. Själva prisändringen sker först genom att man gör en prisuppdater-
ing, varvid pris och prisdatum ändras, se “Uppdatering utpriskalkyl” på 
sidan 2-101.

Kalkylprogrammet baseras på att försäljningspris 1 är högsta pris samt 
att försäljningspris 2 till försäljningspris 5 beräknas via rabatt av 
kalkylerat nytt pris 1. Pris 2-5 kan sättas till “0.00” om någon eller 
samtliga ej används. Observera att kalkylen baseras på en leverantörs 
inköpspriser och kan avse vissa artiklar samt en eller flera artikelgrup-
per. Som alternativ kan nuvarande priser ändras i procent och manuell 
registrering kan också ske av önskade priser. En leverantörs priser och 
rabatter kan även hämtas från en pågående inpriskalkyl som ännu ej 
uppdaterats.

Du kan ha flera priskalkyler på gång samtidigt, och dessa hanteras 
genom att var och en tilldelas ett eget nummer. 

En artikel kan endast finnas i en priskalkylering, däremot kan alltså flera 
priskalkyleringar pågå samtidigt.
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Då en variantartikels utpris ändras genom utpriskalkyleringen så upp-
dateras även utpriset på varbasen.

Till priskalkyleringen hör en avrundningstabell som möjliggör att 
försäljningspriser avrundas på önskat sätt.

Efter den automatiska beräkningen av nytt pris kan användaren själv 
ändra resultatet till önskat värde hur många gånger som helst tills 
resultatet blir det önskade. Önskas ingen uppdatering av priset enligt 
uttagen priskalkyl, kan hela eller valfritt antal artiklar i kalkylen tas bort. 
Se vidare under funktion REGISTRERING.

FUNKTION Toggle

•<AUTO UTPRISKALKYL> Försäljning-
spris skapas via leverantörens inköp-
spriser.

•<AUTO PROCÄNDRING> Försäljning-
spris ändras i procent av nuvarande 
pris.

•<REGISTRERING> Manuell registre-
ring av ett kalkylnummer kan ske som 
ändring av en autokalkyl eller som en 
helt ny.
•<UTSKRIFT KALKYL> 

•<UPPDATERING> 

KALKYLNR Int(10) Kalkylnummer erhålls automatiskt vid 
ny utpriskalkylering.

Funktionstangenter i priskalkylering

• F5 Avrundning av försäljningspris. Läggs in i en tabell med högsta 
värde för ett försäljningspris samt avrundningsvärde.

TABLE 2. Exempel på avrundningsvärden

Nr Övre belopp Avrundat

1 10.00 0.25

2 50.00 1.00

3 1000.00 5.00

4 999999.99 10.00
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FIGURE 64. Auto utpriskalkyl

Auto utpriskalkyl

Systemet skapar ett nytt priskalkylnummer efter varje utpriskalkylering. 
De nya priserna baseras på den valda leverantörens inköpspriser. Till 
inköpspriset kan ett flertal parametrar kopplas som tull och frakt, even-
tuella omkostnader, förväntad kurs vid import. Dessa värden bildar ett 
baspris i SEK. För att räkna ut försäljningspris 1 finns en vinstmarginal. 
Via prisfördelare kan även försäljningspris 2-5 beräknas där värdet 
utgör den rabatt på försäljningspris 1 som skall ge respektive försäljn-
ingspris 2 till 5.

BENÄMNING Aln(30) Valfri text för denna kalkyl.

URVAL

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer. Endast en lever-
antör kan anges och kalkylen bygger på 
dennes inköpspriser.

Aln(30) Leverantörsnamn.

AlnB(3) Valutakod.

Num(8,4) Kalkylkurs. Kurs hämtas från valutata-
bellens kalkylkurs och visas vid valuta-
koden. 
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ART FRÅN Toggle

•<HUVUDLEVERANTÖR> Endast artik-
lar med vald leverantör registrerad som 
huvudleverantör i artikelregistret. 

•<HUVUD/UNDERLEV> Oavsett uppgift 
i artikelregistret.

STRUKTUR Toggle

•<NORMAL> Endast artiklar med struk-
tur NORMAL.

•<RECEPT> Endast recept.

•<VARBAS> Endast var-bas.

ARTIKELNR AlnB(30) Artikelnummer. Blankt fält ger alla 
artiklar. Intervall anges med kolon. 
Exempelvis 1000:1500, ger alla artiklar 
mellan 1000 och 1500.

ARTGRUPP AlnB(30) Artikelgrupp. Blankt fält ger alla 
artikelgrupper. Intervall anges med 
kolon. Exempelvis A1:B3, ger alla 
grupper mellan A1 och B3.

PRISDATUM Date Prisdatum. Endast artiklar med PRIS-
DATUM inom det angivna datumet tas 
med. Blankt ger alla.

INPRISDAG Date Inprisdag. Endast artiklar med INPRIS-
DAG inom det angivna datumet tas 
med. Blankt ger alla.

INDATA

• Om <INGEN ÄNDRING> valts innebär detta att ingen ändring görs.

• Om <FRÅN ARTGRUPP> valts innebär detta att kalkylvärden kommer 
att hämtas från artikelgruppsregistret. För ändring av artikelgruppens 
värden, se “Artikelgrupper” på sidan 5-41.

• Om <NYTT%-VÄRDE> valts så öppnas ett fält till höger där ett värde 
kan anges.

LÄS FRÅN Toggle Välj varifrån inköpspriser skall hämtas.

•<LEV ARTIKEL> Artikeluppgifter 
måste finnas registrerade på lever-
antören.

•<INPRISKALKYL> Artikeluppgifter 
måste finnas i någon inpriskalkyl.
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•<EXEL> Artikeluppgifter måste finnas 
på exelfil.

MARGINAL Toggle Här anges den marginal (i%) som man 
vill ha i priskalkylen för försäljning-
spris 1.

•<INGEN ÄNDRING> Värden hämtas 
enligt ovanstående val.

•<FRÅN ARTGRUPP> Värdet hämtas 
från artikelgruppsregistret.

•<NYTT%-VÄRDE> Ange önskat värde. 
Värdet måste vara större än 0.00 för att 
ge ett pris.

TULLSATS Toggle Här anges den tullsats (i%) som man 
vill ha i priskalkylen för försäljning-
spris 1.

•<INGEN ÄNDRING> 

•<FRÅN ARTGRUPP> Värdet hämtas 
från artikelgruppsregistret.

•<NYTT%-VÄRDE> Ange önskat värde.

FRAKTSATS Toggle Här anges den fraktsats (i%) som man 
vill ha i priskalkylen.

•<INGEN ÄNDRING> 

•<FRÅN ARTGRUPP> Värdet hämtas 
från artikelgruppsregistret.

•<NYTT%-VÄRDE> Ange önskat värde.

PRISFÖRD 2 Toggle Ange den rabatt (i%) från det nya 
beräknade försäljningspris 1 som skall 
ge försäljningspris 2.

•<INGEN ÄNDRING> 

•<FRÅN ARTGRUPP> Värdet hämtas 
från artikelgruppsregistret.

•<NYTT%-VÄRDE> Ange önskat värde. 
0.00 innebär att pris 2 blir 0.00.

PRISFÖRD 3 Toggle Ange den rabatt (i%) från det nya 
beräknade försäljningspris 1 som skall 
ge försäljningspris 3.

•<INGEN ÄNDRING> 

•<FRÅN ARTGRUPP> Värdet hämtas 
från artikelgruppsregistret.
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•<NYTT%-VÄRDE> Ange önskat värde. 
0.00 innebär att pris 3 blir 0.00.

PRISFÖRD 4 Toggle Ange den rabatt (i%) från det nya 
beräknade försäljningspris 1 som skall 
ge försäljningspris 4.

•<INGEN ÄNDRING> 

•<FRÅN ARTGRUPP> Värdet hämtas 
från artikelgruppsregistret.

•<NYTT%-VÄRDE> Ange önskat värde. 
0.00 innebär att pris 4 blir 0.00.

PRISFÖRD 5 Toggle Ange den rabatt (i%) från det nya 
beräknade försäljningspris 1 som skall 
ge försäljningspris 5.

•<INGEN ÄNDRING> 

•<FRÅN ARTGRUPP> Värdet hämtas 
från artikelgruppsregistret.

•<NYTT%-VÄRDE> Ange önskat värde. 
0.00 innebär att pris 5 blir 0.00.

INPRIS/ST Toggle Här anges det inköpspris som man vill 
att kalkylen skall beräknas med.

•<INGEN ÄNDRING>

•<PROCENTÖKNING>

•<PROCMINSKNING>

•<EXAKT VÄRDE> Måste vara större än 
0.00.

INKRABATT Toggle Här anges den inköpsrabatt som man 
vill att kalkylen skall räkna med.

•<INGEN ÄNDRING>

•<NY RABATT I%> Värdet används i 
beräkningen men leverantörens artikel 
ändras ej vid uppdateringen.
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FIGURE 65. Auto procändring utpris

Auto procändring utpris

Systemet skapar ett nytt priskalkylnummer efter varje utpriskalkylering. 
De nya priserna baseras på de artiklar som registrerats med den valda 
leverantören.

BENÄMNING Aln(30) Valfri text för denna kalkyl. 

URVAL

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer.

Aln(30) Leverantörsnamn.

AlnB(3) Leverantörens valuta.

STRUKTUR Toggle

•<NORMAL> Endast artiklar med struk-
tur NORMAL.

•<RECEPT> Endast recept.

•<VARBAS> Endast var-bas.

•<SAMTLIGA> Samtliga artiklar.

ARTIKELNR AlnB(30) Artikelnummer. Blankt fält ger alla 
artiklar. Intervall anges med kolon. 
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Exempelvis 1000:1500, ger alla artiklar 
mellan 1000 och 1500.

ARTIKELGRUPP AlnB(30) Artikelgrupp. Blankt fält ger alla 
artikelgrupper. Intervall anges med 
kolon. Exempelvis A1:B3, ger alla 
grupper mellan A1 och B3.

PRISDATUM AlnB(30) Prisdatum. Endast artiklar med PRIS-
DATUM inom det angivna datumet tas 
med. Blankt ger alla.

INDATA

FÖRSPRIS 1 Toggle

•<PROCENTÖKNING >

•<PROCMINSKNING>

•<INGEN ÄNDRING> 

FÖRSPRIS 2 Toggle

•<PROCENTÖKNING >

•<PROCMINSKNING>

•<INGEN ÄNDRING> 

FÖRSPRIS 3 Toggle

•<PROCENTÖKNING >

•<PROCMINSKNING>

•<INGEN ÄNDRING> 

FÖRSPRIS 4 Toggle

•<PROCENTÖKNING >

•<PROCMINSKNING>

•<INGEN ÄNDRING> 

FÖRSPRIS 5 Toggle

•<PROCENTÖKNING >

•<PROCMINSKNING>

•<INGEN ÄNDRING> 
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FIGURE 66. Registrering utpriskalkyl

Registrering utpriskalkyl

Vid manuell registrering av en ny kalkyl läggs önskade artiklar till i 
kalkylen med SÄTTIN. Vid ändring i en befintlig kalkyl visas de i 
kalkylen ingående artiklarna med funktionstangenterna NÄSTA och 

FÖREG. Borttag av ingående artikel i kalkylen kan ske då artikeln lagts 
in för uppdatering med tangenten TA BORT.

BENÄMNING Aln(30) Valfri text för denna kalkyl.

LEV AlnB(10) Leverantörsnummer.

Aln(30) Leverantörsnamn.

AlnB(30) Urval på artikelgrupp.

ART AlnB(18) Artikelnummer.

Aln(35) Artikelbenämning 1.

Aln(35) Artikelbenämning 2.

GRP AlnB(4) Artikelgrupp.

SENINP Num(13,2) Senaste inköpspris i egen valuta.

KALKPR Num(13,2) Kalkylpris i egen valuta.
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MARG Num(5,2) Önskad vinstmarginal i procent.

Num(5,2) Aktuell vinstmarginal i procent.

VAL AlnB(3) Valutakod.

KURS Num(9,4) Önskad kurs.

Num(9,4) Aktuell kurs.

BRTO Num(11,2) Nytt bruttopris.

Num(11,2) Aktuellt bruttopris.

RAB% Num(4,1) Ny rabatt hos leverantör.

Num(4,1) Aktuell rabatt.

BASPR Num(12,2) Nytt baspris i svenska kronor.

Num(12,2) Aktuellt baspris i svenska kronor.

TULL Num(4,1) Ny tullkostnad i procent.

Num(4,1) Aktuell tullkostnad i procent.

FRAKT Num(4,1) Ny fraktkostnad i procent.

Num(4,1) Aktuell fraktkostnad i procent.

OMKST AlnB(3) Ny omkostnadskod.

AlnB(3) Aktuell omkostnadskod.

Num(7,2) Nytt omkostnadsbelopp.

Num(7,2) Aktuellt omkostnadsbelopp.

PRISFÖRD2-5 Num(4,1) Ny prisfördelare för pris 2 i procent.

Num(4,1) Aktuell prisfördelare för pris 2 i pro-
cent.

Num(4,1) Ny prisfördelare för pris 3 i procent.

Num(4,1) Aktuell prisfördelare för pris 3 i pro-
cent.

Num(4,1) Ny prisfördelare för pris 4 i procent.
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Num(4,1) Aktuell prisfördelare för pris 4 i pro-
cent.

Num(4,1) Ny prisfördelare för pris 5 i procent.

Num(4,1) Aktuell prisfördelare för pris 5 i pro-
cent.

FP1-5 Toggle Visar om priset är inklusive eller exklu-
sive moms.

•< > Exklusive moms.

•<I> Inklusive moms.

Num(12,2) Nytt pris 1.

Num(12,2) Aktuellt pris 1.

Toggle Visar om priset är inklusive eller exklu-
sive moms.

•< > Exklusive moms.

•<I> Inklusive moms.

Num(12,2) Nytt pris 2.

Num(12,2) Aktuellt pris 2.

Toggle Visar om priset är inklusive eller exklu-
sive moms.

•< > Exklusive moms.

•<I> Inklusive moms.

Num(12,2) Nytt pris 3.

Num(12,2) Aktuellt pris 3.

Toggle Visar om priset är inklusive eller exklu-
sive moms.

•< > Exklusive moms.

•<I> Inklusive moms.

Num(12,2) Nytt pris 4.

Num(12,2) Aktuellt pris 4.
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Toggle Visar om priset är inklusive eller exklu-
sive moms.

•< > Exklusive moms.

•<I> Inklusive moms.

Num(12,2) Nytt pris 5.

Num(12,2) Aktuellt pris 5.

DIFF Num(12,2) Differens i procent mellan nytt och 
aktuellt pris 1.

Num(12,2) Differens i procent mellan nytt och 
aktuellt pris 2.

Num(12,2) Differens i procent mellan nytt och 
aktuellt pris 3.

Num(12,2) Differens i procent mellan nytt och 
aktuellt pris 4.

Num(12,2) Differens i procent mellan nytt och 
aktuellt pris 5.

TG% Num(12,2) Täckningsgraden för nytt försäljning-
spris 1.

Num(12,2) Täckningsgraden för nytt försäljning-
spris 2.

Num(12,2) Täckningsgraden för nytt försäljning-
spris 3.

Num(12,2) Täckningsgraden för nytt försäljning-
spris 4.

Num(12,2) Täckningsgraden för nytt försäljning-
spris 5.

Funktionstangenter i registrering utpriskalkylering

• SÖK ger visning av befintliga kalkyler.

• SÄTTIN ger nytt kalkylnummer.

• F5 i huvudet på en kalkyl ger möjlighet att ändra momssatsen.

• F5 för beräkning av nya priser.

• F6 för beräkning av vinstmarginal.
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Redigera momssatser

Här är det möjligt att ändra momssatsen för en priskalkyl. De momssat-
ser som visas är de som är upplagda i Företagsregistret, se “Moms” på 
sidan 9-102. Detta är endast intressant att göra om försäljningspriset är 
inklusive moms och momssatsen av någon anledning kommer att ändras 
i framtiden. Observera att efter redigerad momssats måste varje artikel 
inklusive moms på kalkylen sparas.
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FIGURE 68. Utskrift kalkyl

Utskrift kalkyl

Rapporten visar de nya beräknade priserna med nuvarande priser på 
raden under.

KALKYLNR AlnB(30) Kalkylnummer.

ARTIKELNR AlnB(30) Artikelnummer.

ARTIKELGRP AlnB(30) Artikelgrupp.

LEVERANTÖR AlnB(30) Leverantörsnummer.

UTDATA Toggle

•<KALKYLER > i kalkylnummerordn-
ing.

•<ARTIKLAR> i artikelgruppsordning.

Funktionstangenter utskrift kalkyl

• KLAR startar utskrift.
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FIGURE 69. Uppdatering utpriskalkyl

Uppdatering utpriskalkyl

Vid uppdatering ändras försäljningspris samt prisdatum på artiklarna. 
Samtidigt lagras övriga kalkylvärden på leverantörens artiklar dock ej 
inköpspris och rabatt. Dessa kan ändras via en inpriskalkyl.

KALKYLNR Int(10) Kalkylnummer.

Aln(30) Kalkylbenämning.

FUNKTION Toggle

•<UPPDATERA ARTIKLAR>

•<TAG BORT KALKYLEN >

Funktionstangenter uppdatering kalkyl

• SÖK visar ej uppdaterade kalkyler.

• KLAR startar uppdatering.
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Prislista

FIGURE 70. Prislista

Prislista

Generering av företagets prislistor till utskrifter eller till ASCII-fil. 
Priser kan skrivas ut i hemlandsvaluta och exportpriser. Önskat språk 
kan väljas på artikelbenämningar. Genom att ange ett kundnummer 
erhålls kundens priser baserat på avtalsregistret och registrerade kun-
drabatter. Vid denna generering kan man ange en rekommenderad pris-
lista om så önskas. Prislistan sorteras på artikelgrupp samt 
artikelnummer.

URVAL

ARTIKELNUMMER AlnB(21) Urval på artikelnummer.

ARTIKELGRUPP AlnB(9) Urval på artikelgrupp.

HUVUDLEVERANTÖR

AlnB(21) Urval på huvudleverantör.
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VARUKLASS Toggle Urval varuklass.

•<SAMTLIGA>

•<A-KLASS>

•<B-KLASS>

•<C-KLASS>

•<D-KLASS>

•<E-KLASS>

STATUS Toggle

•<AKTIVA>

•<SAMTLIGA>

UTDATA

TYP Toggle

•<EXTERN LISTA> visar kundens priser. 
Kommer ut på papper.

•<INTERN LISTA> visar alla fem priser 
som systemet har. Kommer ut på pap-
per.

•<EXTERN ASCII> skapar en ASCII-fil 
som kan skickas till kund.

•<EXTERN EXCEL> skapar en importfil 
för kalkylprogram. (komma separerad 
textfil)

FIL Aln(14) Ange namn på den fil som skall skapas 
samt sökväg dit fil skall läggas. Detta 
går bara när fältet TYP är i läget <EXT-

FIL>. För att undvika problem bör nam-
net innehålla maximalt 8 tecken.

KUNDNUMMER AlnB(10) Om KUNDNUMMER anges kommer 
kundens priser att visas med avseende 
på avtalpriser och kundrabatt. I detta 
fall så hämtas kategori, valuta, språk 
samt prislista från kund. Fälten KATE-

GORI, VALUTA, SPRÅK och BRUTTO-

PRIS kan därefter inte ändras.

KATEGORI AlnB(3) Kategori. Ger en prislista för en kate-
gori.

VALUTA AlfB(3) Anges för att välja en valuta. Observera 
att endast registrerade priser skrivs ut, 
se “Exportpriser” på sidan 5-18.
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SPRÅK AlfB(2) Anges för att välja det språk som 
artikelbenämningarna skall innehålla, 
se “Utländska benämningar” på sidan 
5-17.

BRUTTOPRIS Toggle Anger vilken prislista som man vill ha 
vid generering av extern prislista, se 
“Artikelregister fliken allmänt” på 
sidan 5-2.

•<PRISLISTA 1>

•<PRISLISTA 2>

•<PRISLISTA 3>

•<PRISLISTA 4>

•<PRISLISTA 5>

MARKNADSPRIS Toggle Anger om man vill visa en cirkapris-
lista, se “Artikelregister fliken allmänt” 
på sidan 5-2.

•<INGET PRIS>

•<PRISLISTA 1>

•<PRISLISTA 2>

•<PRISLISTA 3>

•<PRISLISTA 4>

•<PRISLISTA 5>

PRISERFROM Date Det datum som prislistan gäller från, 
skrivs ut i rubriken vid generering av 
utskrift.

Funktionstangenter i prislista

• SÖK i fältet FIL ger möjlighet att bläddra, detta för att enkelt ange var 
exportfilen skall läggas, se “Ange fil” på sidan 1-7.
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Övrig information prislista

Den genererade extern ascii-filen har nedanstående format. De fält som 
är av typen Num innehåller ej decimalpunkt. För mer information, se 
“Fälttyper” på sidan 1-12. Filen av typen extern excel innehåller kom-
matecken som fältseparator och decimalpunkt i priser och rabatter.

TABLE 3. Filbeskrivning av exportering prislista

Position Antal Typ Beskrivning

1-4 4 Aln(4) Artikelgrupp

5-22 18 Aln(18) Artikelnummer

23-57 35 Aln(35) Artikelbenämning 1

58-92 35 Aln(35) Artikelbenämning 2

93-102 10 AlnB(10) Huvudleverantör

103-111 9 Num(9,3) Förpackningsantal

112-114 3 Aln(3) Enhet

115-132 18 Aln(18) EAN-nummer

133-144 12 Num(12,2) Bruttopris

145-147 3 Num(3,1) Rabatt

148-159 12 Num(12,2) Nettopris

160-171 12 Num(12,2) Marknadspris

172-179 8 Date Prisdatum fr.o.m
Gardeco Datasystem AB 2-105



FAKTURERING
Arbetsorder

2-106
Arbetsorder

FIGURE 71. Arbetsorder

Arbetsorder allmänt

I arbetsorder kan man registrera, kvittera, ändra, lägga till och skriva ut 
order. Tillfälliga kunder kan registreras direkt i orderrutinen. Vid ny 
order hämtas uppgifter från kundregister och läggs in i ordern. Därefter 
ändras uppgifter endast av användaren. 

Orderhuvud

KUND AlnB(10) Kundnummer enligt kundregistret. Till-
fällig kund skapas med asterisk (*) 
samt ett nummer från kundregistrets 
‘STRÖ’-kundnummer varifrån alla 
uppgifter kopieras till det tillfälliga 
kundnumret.

ORDER Int(10) Vid nyregistrering av en order anges 
först ett kundnummer, tryck därefter 
SÄTTIN och systemet slår upp nästa 
lediga ordernummer. Om en order finns 
upplagd kan ordernumret anges direkt 
och aktuell order hämtas. Alternativt 
kan man söka på en kunds samtliga 
order.
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REGNR  AlnB(8) Registreringsnummer.

ARBETSLÄGE Toggle Anger i vilket arbetsläge som man skall 
arbeta i. <BESTÄLLNING> innebär nor-
mal orderregistrering. <LEVERAN-

SREG> innebär utleveransregistrering. 

•<BESTÄLLNING> Kunden beställer 
varor.

•<LEVERANSREG> Vi har levererat 
varor. Observera att en order som inne-
håller orderrader med leveranstyp 
LAGERSKAFF ej kan leveransregis-
treras om inte tillhörande beställning är 
inlevererad och uppdaterad.

STATUS Toggle Anger vilken status arbetsordern har. 

•<  > 

•<INLÄMNAD>

•<PÅBÖRJAD>

•<FÄRDIG>

•<UTLÄMNAD>

•<VÄNTAR LEV>

NAMN Aln(30) Kundnamn.

ADR1 Aln(30) Adress 1.

ADR2 Aln(30) Adress 2. 

PADR Aln(30) Postadress.

LAND AlfB(2) Landkod hämtas från kundregistret.
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FIGURE 72. Arbetsorder med valt ordernummer

SÄLJ AlnB(3) Säljare hämtas från användaren eller 
kundregistret.

TELEFONNR Aln(18) Telefonnummer. Hämtas vid nyup-
pläggning från kundregistret, men kan 
ändras för denna order. I första hand 
hämtas kundens kontakttelefon, i andra 
hand hämtas kundens telefonnum-
mer,se “Kundregister fliken allmänt” 
på sidan 4-2.

TELEFAXNR Aln(18) Telefaxnummer. Hämtas vid nyup-
pläggning från kundregistret, men kan 
ändras för denna order.

MOBILNR Aln(18) Mobilnummer. Hämtas från kontak-
tregistret.

E-POST Aln(18) E-postadress. Hämtas från kontaktreg-
istret.

LAGER AlnB(2) Lagerställe. 

LEVADR AlnB(3) Leveransadress hämtas från kundregis-
ter, saknas Leveransadressnummer 
avses leverans till fakturaadress. Nya 
leveransadresser kan läggas upp.
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ORDER Toggle Ordertyp sätts normalt till <UTLEV>. 

•<UTLEV>

•<RETUR> för kreditnota vid retur till 
eget lager

LEVDAT  Date Leveransdatum. Sätts av rutinen till 
dagens datum. Ändras till kundens 
önskade leveransdatum datum.

ORDDAT  Date Orderdatum, sätts av rutinen till dagens 
datum. Kan endast ändras vid nyregis-
trering.

RABATT Num(2,1) Kundrabatt hämtas från kundregistret. 
Denna rabatt kan ej kombineras med 
andra rabatter vid registrering av order-
rad.

KOSTST AlnB(6) Integrering till redovisningen. Om 
kostnadsställe skall anges särskilt för 
hela ordern skrivs kostnadsstället in. 
Artikelgrupper kan hänföras till ett 
kostnadsställe. Kostnadsställe lämnas 
blank i orderhuvudet, se “Artikelgrup-
per” på sidan 5-41. Har kostnadsställe 
registrerats på en säljare, se “Säljare” 
på sidan 9-109. Hämtas detta kost-
nadsställe och läggs in för att gälla hela 
ordern.

PROJNR AlnB(6) Integrering till redovisningen. Skall 
intäkten hänföras till ett projekt anges 
projektnummer. Projektet måste vara 
upplagt och sökning kan ske.

KASSA  Aln(3) Kassakod.

VAL AlfB(3) Valuta hämtas från kundregistret och 
kan inte ändras.

KURS Num(9,4) Kurs hämtas från valutaregistret och 
kan ändras för utländsk valuta.

BETALT  Num(12,2) Inbetalt belopp.

INKL  Num(12,2) Varuvärde, inklusive moms för denna 
order. Exklusive FRAKT, EXPAVG och 
FÖRSÄK som anges på slutsidan. 
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Beloppet anges i orderns valuta. Detta 
belopp räknas upp efter varje bearbetad 
orderrad. Uppdateras alltid vid ändrin-
gar av pris och antal, gäller även vid 
annullering.

EXKL Num(12,2) Varuvärde, exklusive moms. Exklusive 
FRAKT, EXPAVG och FÖRSÄK som 
anges på slutsidan. Beloppet anges i 
orderns valuta. Detta belopp räknas upp 
efter varje bearbetad orderrad. Uppdat-
eras alltid vid ändringar av pris och 
antal, gäller även vid annullering.

STATUS Toggle Anger vilken status arbetsordern har. 

•<  > 

•<INLÄMNAD>

•<PÅBÖRJAD>

•<FÄRDIG>

•<UTLÄMNAD>

•<VÄNTAR LEV>

KORD Aln(10) Kundens ordernummer.

KREF Aln(20) Kundens referens hämtas från kund 
registret KONTAKTMAN, se “Kundreg-
ister fliken allmänt” på sidan 4-2. Finns 
möjlighet att hämta en annan kontakt 
från kontaktregistret. Om annan kon-
takt väljs, eller om ENTER trycks från 
fältet hämtas TELEFONNR, FAXNR, 

MOBILNUMMER och E-POST från angi-
ven kontakt.

BILM Aln(12) Bilmärke.

ÅRSM Int(2) Årsmodell.
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FIGURE 73. Arbetsorder med valt ordernummer fliken övrigt

KAT AlnB(3) Kundkategori hämtas från kundregis-
tret.

DISTRIKT AlnB(3) Distriktsnummer hämtas från kundreg-
istret.

INKL  Num(12,2) Varuvärde, inklusive moms för denna 
order. Exklusive FRAKT, EXPAVG och 
FÖRSÄK som anges på slutsidan. 
Beloppet anges i orderns valuta. Detta 
belopp räknas upp efter varje bearbetad 
orderrad. Uppdateras alltid vid ändrin-
gar av pris och antal, gäller även vid 
annullering.

EXKL Num(12,2) Varuvärde, exklusive moms. Exklusive 
FRAKT, EXPAVG och FÖRSÄK som 
anges på slutsidan. Beloppet anges i 
orderns valuta. Detta belopp räknas upp 
efter varje bearbetad orderrad. Uppdat-
eras alltid vid ändringar av pris och 
antal, gäller även vid annullering.

BETVILLKOR AlnB(2) Betalningsvillkor hämtas från kundreg-
istret. Om fältet FAKT/ORDER är satt 
till <SAMFAKTURA> eller <PER 

LEVADRESS> kan ej betalningsvillko-
ret ändras.
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LEVVILLKOR AlnB(2) Leveransvillkor hämtas från kundregis-
tret. Om fältet FAKT/ORDER är satt till 
<SAMFAKTURA> eller <PER 

LEVADRESS> kan ej leveransvillkoret 
ändras.

LEVSÄTT AlnB(2) Leveranssätt hämtas från kundregistret.

PRISLISTA Toggle Prislistenummer i orderns valuta, där 
värdet hämtas från kundregistret. Vid 
registrering av orderrader kommer 
detta pris föreslås, hämtat från artikeln.

•<1> Prislista 1.

•<2> Prislista 2.

•<3> Prislista 3.

•<4> Prislista 4.

•<5> Prislista 5.

FACTORING Toggle Om kundens fakturor skall belånas 
eller inte, sk factoring. Värdet hämtar 
från kundregistret men kan ändras tem-
porärt för ordern om kunden har factor-
ing JA i kundregistret.

•<JA> Kundens faktura skall belånas.

•<NEJ> Kundens faktura får inte belå-
nas.

FULL ORDLEV Toggle Uppgiften om full leverans hämtas från 
kundregistret. Ej relevant.

•<JA>

•<NEJ> 

FRAKTBETALARE Toggle Fraktbetalare. Används ej.

•<AVSÄNDAREN> 

•<MOTTAGAREN>

FÖLJESEDEL Toggle Vilken typ av följesedel.

•<UTAN PRISER> Normal följesedel 
utan priser med leveransinformation 
om varor som ej levererats. 

•<MED PRISER> Prissatt följesedel, 
används endast om kunden kräver 
följesedel med pris. Utan leveransinfor-
mation.
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FAKT/ORDER Toggle Faktureringskod hämtas från kundreg-
istret.

•<EN PER ORDER> En faktura skapas 
för varje leverans av denna order.

•<SAMFAKTURA> Fakturan samfaktur-
eras för kunden. Vår referens, betaln-
ings- och leveransvillkor hämtas från 
kundregistret.

•<PER LEVADRESS> Faktureras per 
kund och leveransadress. I detta läge 
måste en leveransadress vara ifylld för 
att ordern skall kunna lagras.

•<KONTANT> Kunden betalar kontant. 
Styrs av betalningsvillkoret.

Övrig information orderhuvud

Vid nyregistrering av en arbetsorder gäller följande; efter att registre-
ringsnummer fyllts i och man lämnar de fältet kommer årsmodell och 
bilmärke upp automatiskt, om det finns en slutlevererad arbetsorder med 
angivet registreringsnummer.
Via en systemnyckel kan Bilmodell och Årsmodell fältet ändras till 
Serienummer.

Funktionstangenter orderhuvud

• SÄTTIN i ORDER fältet ger ett nytt ordernummer och registrering kan 
påbörjas.

• SÄTTIN i LEVADR fältet ger möjlighet att registrera nya lever-
ansadresser, se “Leveransadress-kunder” på sidan 9-90. SÄTTIN två 
gånger ger nästa lediga leveransadressnummer.

• SÄTTIN i fältet KREF ger möjlighet att lägga upp en ny kontakt, se 
“Kontaktregister” på sidan 9-21.

• SÖK i fältet LEVADR ger visning av samtliga leveransadressnummer 
till vald kund, se “Visning kundens leveransadresssök” på sidan 
9-133.

• SÖK i fältet LAGER ger visning av inlagda lagerställen.

• SÖK i fältet KUND ger ett sökfönster, se “Kundsök” på sidan 9-127.

• SÖK i fältet ORDER med en vald kund ger visning av kundens order, 
se “Arbetsorder ordersök” på sidan 2-120.

• SÖK i fältet REGNR ger möjlighet att söka på hela eller delar av ett 
registreringsnummer.

• SÖK i fältet KREF ger visning på upplagda kontakter till vald kund.
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• F5 i fältet ORDER ger ett sökfönster, se “Kundens arbetsordersök” på 
sidan 2-122.

• F5 i fältet REGNR med angivet registreringnummer ger möjlighet att 
se samtliga registrerade orderrader och textrader, se “Regnr historik” 
på sidan 2-124.

• F11 utan vald kund ger Översikt vy, se “Översikt vy” på sidan 9-113.

• F12 utan vald kund ger en översikt av säljarna, med offerter, order, 
slutfakturerade order samt slutlevererade order med antal och en 
totalsumma. Här kan du också frisläppa order med avvaktande fak-
tura, se “Översikt” på sidan 9-115.

Vid registrerad order gäller följande:

• F5 på kontantorder ger möjlighet att se registrerade leveranser och 
inbetalningar, se “Leverans- och betalningshistorik” på sidan 2-115.

• F7 ger möjlighet att registrera förskottsbetalning, se “Förskottsbetaln-
ing” på sidan 2-118.

• F8 på skapad order ger möjlighet att registrera en aktivitet till till-
hörande order, se “Registrering aktivitet” på sidan 9-25.

Vid slutlevereras, fakturerad och annullerad order gäller följande:

• F5 på kontantorder ger möjlighet att se registrerade leveranser och 
inbetalningar, se “Leverans- och betalningshistorik” på sidan 2-115.

• F6 ger möjlighet att se vad som levererats, täckningsgrad samt fak-
turanummer på vald order, se “Artikelhistorik” på sidan 2-117.

• F7 ger möjlighet att registrera Restbetalning, se “Restbetalning” på 
sidan 2-152.

• F8 ger visning på kundens leveransadress, se “Visning kundens lever-
ansadresssök” på sidan 9-133.

Övrig information arbetsorder

Om en systemnyckel är satt går det att skicka sms från arbetsorderru-
tinen, se “Skicka SMS/Meddelande” på sidan 9-106.
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FIGURE 74. Leverans- och betalningshistorik

Leverans- och betalningshistorik

DATUM Date Leverans och/eller betalningsdatum.

LEVERANSVÄRDE AlnB(3) Ordervärde som har levererats.

BETALBELOPP AlnB(3) Inbetalt belopp.

ANVÄNDARE AlnB(2) Vem som har registrerat leveransen 
och/eller betalningen.

KASSA AlnB(2) I vilken kassa betalningen har registre-
rats.

AVS AlnB(2) Avstämd.’JA’, ordern har gått genom 
kontantavstämningen.

REST Toggle Belopp kvar att betala.

Funktionstangenter leverans- och betalningshistorik

• SÖK på vald inbetalning visar betalningssätt.
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FIGURE 75. Betalningssätt

BETALSSÄTT Aln(20) Betalningssätt.

BETALBELOPP Num(12,2) Inbetalt belopp för angivet betaln-
ingssätt.

KORTTYP Aln(20) Korttyp.
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FIGURE 76. Artikelhistorik

Artikelhistorik

Artikelhistoriken visar vad som levererats på en order samt tillhörande 
fakturanummer.

DATUM Date Leveransdatum.

RAD Int(3) Orderrad.

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Artikelnummer.

FAKTURANR Int(10) Fakturanummer.

ANTAL Num(6,3) Antal levererat.

ENH Aln(3) Enhet.

NETTOPRIS/ST Num(9,3) Nettopris styck.

TG% Num(5,1) Täckningsgrad.
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FIGURE 77. Förskottsbetalning

Förskottsbetalning

FÖRSKOTTSBELOPPNum(13,2) Belopp kunden skall betala innan lever-
ans.

ERHÅLLET FRÅN KUND

KONTANTER Num(12.2) Betalt belopp i kontanta pengar.

BETALKORT Num(12,2) Belopp kunden betalar med kort. Om 
avtal slutits om kortterminal med 
pinkodläsare kommer en kortbetaln-
ingsbild att visas när man tryckt KLAR 
för att skicka betalning, se “Kortbetaln-
ing” på sidan 9-79.

KONTANTUTTAG Num(12.2) Belopp som skall dras från kort men 
kund önskar få ut i kontanter.

PRESENTKORT AlnB (10) Presentkortsnummer.

Num (12,2) Belopp som skall utnyttjas på pre-
sentkortet.

BONUSCHECK AlnB (10) Bonuschecksnummer.

Num (12,2) Belopp som skall utnyttjas på bonus-
checken.
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ANNAT Toggle *2 Andra sätt som kund kan betala på, ex 
med Check.

Num (12,2) Belopp.

SUMMA Num (12,2) Det totala belopp kunden betalar.

KONTANT TILLBAKANum (12,2) Belopp som kunden skall få tillbaka. 
Kan ej bli delbetalning. 

Funktionstangenter förskottsbetalning

• KLAR sparar ordern och lämnar över den till Kassaavstämningen.

• SÖK i fältet PRESENTKORT ger visning av ej utnyttjade presentkort 
och tillgodokvitton.
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FIGURE 78. Arbetsorder ordersök

Arbetsorder ordersök

Resultatet från sökning med vald kund.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

ORDDAT Date Orderdatum.

LEVDAT Date Leveransdatum.

KUNDREFERENS AlnB(20) Kundens referens.

LS AlnB(2) Lagerställe.

REGNR AlnB(8) Registreringsnummer.

JOBBSTATUS Toggle Jobbstatus.

•<  > 

•<INLÄMNAD> 

•<PÅBÖRJAD> 

•<FÄRDIG> 

•<UTLÄMNAD> 

•<VÄNTAR LEV> 
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STATUS Toggle Orderstatus.

•<NY ORDER > Ny order.

•<ARB-ORDER> Arbetsorder är 
utskriven.

•<SLUTLEV> Ordern är slutlevererad.

•<SLUTBET> Slutbetald kontantorder.

•<SLUTFAKT> Ordern är slutfakturerad.

•<ANNULLERAD> Annullerad order.
Gardeco Datasystem AB 2-121



FAKTURERING
Arbetsorder

2-122
FIGURE 79. Kundens arbetsordersök

Kundens arbetsordersök

KUNDENS ORDERNR

AlnB(25) Kundens ordernummer.

KUNDENS REFERENS

AlnB(25) Kundens referens.

GODSMÄRKE AlnB(25) Godsmärke.

LEVSÄTT AlnB(25) Leveranssätt.

LEVDATUM AlnB(25) Kundens önskade leveransdatum.

LAGER AlnB(25) Lagerställe.
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FIGURE 80. Visning kundens arbetsordersök

Visning kundens arbetsordersök

Resultatet från kundens arbetsordersök.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

LEVDAT Date Leveransdatum.

KUNDORDNR AlnB(10) Kundens ordernummer.

KUNDREFERENS AlnB(20) Kundens referens.

GODSMÄRKE AlnB(20) Godsmärke.

LS AlnB(2) Lagerställe.

STATUS Toggle Orderstatus.

•<NY ORDER > Ny order.

•<ARB-ORDER> Arbetsorder är 
utskriven.

•<SLUTLEV> Ordern är slutlevererad.

•<SLUTBET> Slutbetald kontantorder.

•<SLUTFAKT> Ordern är slutfakturerad.

•<ANNULLERAD> Ordern är 
annullerad.
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FIGURE 81. Regnr historik

Regnr historik

Visar vad som har hänt på ett bilnummer. Samtliga orderrader med till-
hörande textrader visas, för de order som har levererats.

Int(10) Ordernummer.

Date Leveransdatum.

AlnB(20) Kundens referens.

Int(3) Orderradsnummer

AlnB(18) Artikelnummer.

Aln(35) Benämning 1.

Aln(35) Benämning 2.

Num(6,3) Antal levererade.

Aln(3) Enhet.

AlnB(20)*9. Textrad. Angiven text till artikelrad.
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FIGURE 82. Tillfällig kund

Tillfällig kund

Vid registrering av arbetsorder finns det möjlighet att skapa en tillfällig 
kund som kan användas för att lägga en order. För att registrera en till-
fällig kund anges till exempel “*01” i fältet KUND. Då kan kundens 
namn och adressuppgifter läggs in. För att kunna skriva “*01” måste en 
kund “STRÖ01” finnas upplagd i kundregistret, se Kundregister. 

KUNDNUMMER AlnB(10) Tillfälligt kundnummer. Ger ett unikt 
kundnummer som börjar med “X”.

NAMN Aln(30) Kundnamn.

ADRESS 1 Aln(30) Adress 1.

ADRESS 2 Aln(30) Adress 2.

POSTADRESS Aln(30) Postadress.

LAND AlfB(2) Landkod.

AlfB(2) Landbenämning.

TELEFONNUMMER Aln(18) Telefonnummer.

ALIAS/NAMN Aln(10) Alias/Namn.

KUNDKATEGORI Aln(3) Kundkategori.
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DISTRIKT Aln(3) Distrikt.

PRISLISTENR Toggle Prislistenummer i orderns valuta, där 
värdet hämtas från kundregistret. Vid 
registrering av orderrader kommer 
detta pris föreslås, hämtat från artikeln.

•<1> Prislista 1.

•<2> Prislista 2.

•<3> Prislista 3.

•<4> Prislista 4.

•<5> Prislista 5.

Funktionstangenter tillfällig kund

• AVBRYT avbryter inmatning av tillfällig kund.

• KLAR sparar Tillfällig Kund, hämtar ett nytt unikt ordernummer.

• SÖK i fältet LAND ger visning av länder.
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FIGURE 83. Orderradsregistrering

Orderradsregistrering vid beställning

Vid orderradsregistrering anges artikelnummer och eventuell mek. 
Därefter visas benämningar, artikelns orderkvantitet, enhet och pris. Om 
kalkylpriset är noll visas detta på meddelanderaden “KALKYLPRIS = 
0.00”. Detta för att du skall kunna lägga in rätt kalkylpris via F7. Vid 
detta tillfälle så kontrolleras även om det finns något kundavtal inlagt 
för denna artikel och/eller kund, se “Kundavtal” på sidan 7-146.  
Markören ställer sig nu på fältet ANTAL. När antal registrerats, kontrol-
lerar systemet om priset skall ändras. Detta gäller endast för de artiklar 
som har en kvantitetstabell. Kvantiteter visas via F7. Understiger dis-
ponibelt antal önskad kvantitet visas på meddelanderaderaden: “DIS-
PONIBELT 150 LEVDAT 2009-11-22” vilket är den dag leverans kan ske 
enligt lagda beställningar, det beräknade leveransdatumet. En artikel 
eller en komponent i ett recept som är spärrad kan ej registreras, då ges 
meddelandet: ”ARTIKEL SPÄRRAD ERSNR SAKNAS” respektive 
”KOMPONENT SPÄRRAD”. Vid Ordertyp <RETUR> kan man reservera 
lagerplats samt batchnummer på inleveranserna genom att trycka SÄT-

TIN i fältet ANTAL. Detta gäller dock inte artiklar med struktur 
<RECEPT>. Önskas lagerskaff ändrar man via F6. Om man i företagsreg-
istret angett att artiklar med en viss varuklass alltid skall vara ex 
LAGERSKAFF behöver man inte gå in via F6 och ändra till vald typ, se 
“Företagsregister fliken Inställningar” på sidan 9-10. Det går även att 
blanda returer och utleveranser, mata in minus i antal och registrera sen 
raderna som vanligt. Dock måste totalsumman för ordern överstiga -0 
SEK. Kreditnotor kan också komma med på <SAMFAKTURA> om 
kunden är satt till det, se “Kundregister fliken övrigt” på sidan 4-7. Vid 
kontant order i leveransregistreringsläge så går inte benämningarna att 
ändra p.g.a. kassalagen enligt dokument “SKVFS 2009:1”§26.
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RAD Int(3) Orderradsnummer räknas upp automa-
tiskt och ställer markören på          
ARTIKELNUMMER-fältet. 

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Värden hämtas från artikelregistret och 
markören hoppar till MEK om den angi-
vna artikeln är en <VAR-BAS>. Vid reg-
istrering av annan artikelstruktur än 
<VAR-BAS> hoppar markören till 
ANTAL.

BENÄMNING Aln(35)*2 Benämning 1och benämning 2. Hämtas 
från artikelregistret men kan ändras om 
så önskas genom att backa från fältet 
ANTAL.

ANTAL Num(6,3) Antal kunden beställer. Artiklar med 
användning <BELOPP> kan endast ha 
ANTAL ”1” och är ej ändringsbara. 

ENH Aln(3) Enhet. Hämtas från artikelregistret.

A-PRIS Num(9,2) A-pris i orderns valuta. Ändras priset 
manuellt visas ett “P” i fältet R. “B” 
betyder att priset kommer från avtal-
sregistret.

RAB% Num(2,1) Rabattsats för kvantitetsrabatt eller 
kundavtalsrabatt. Kan ej ändras om 
kunden är rabattstoppad, se “Kundreg-
ister fliken övrigt” på sidan 4-7.

R AlfB(1) <C/K/B/P/Q> Vilken typ av rabatt har 
använts.

•C = Kampanjpris.

•K = Kundrabatt.

•B = Pris och rabatt är hämtat från 
avtalsregistret.

•P = A-PRIS eller RAB% har ändrats 
manuellt.

•Q = A-PRIS är relaterat till en kvant-
itetstabell som lagts in på artikeln. 
Kvantitetsantal visas via F7.
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S AlfB(1) < /D/S/F/A> Anger orderradens status.

•“ “ = Registrerad.

•S = Slutlevererad.

•F = Slutfakturerad.

•A = Annullerad.

Funktionstangenter orderradsregistrering

När en Artikel ej är vald så gäller följande.

• SÖK i fältet ARTIKELNUMMER ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på 
sidan 9-120. 

• F5, se “Artikelhistoriksök” på sidan 9-125.

När en Artikel är vald så gäller följande.

• F5, se “Text” på sidan 2-130.

• F6, se “Artikelinformation” på sidan 2-132.

• F7, se “Prisinformation” på sidan 2-141.

• F8, se “Artikelhistorik” på sidan 2-143.

Övrig information orderradsregistrering

Om man gör ett hopp i radnummerserien, det vill säga registrerar ett 
högre radnummer än nästa lediga rad, så fortsätter räknaren att räkna 
från denna rad.

Då man matar in ett artikelnummer som är VARIANT, räcker det med 
att mata in själva BASEN därefter får man se vilka olika varianter som 
tillhör angiven bas, se “Visning varianter vid orderregistrering” på sidan 
9-135.
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FIGURE 84. Text

Text

Används för att visa kompletterande produktinformation till artikel samt 
för att koppla en text till orderraden. Text skrivs antingen in manuellt 
eller hämtas från produktinforegistret eller från det generella fasttex-
tregistret där allmänna texter kan läggas upp och användas.

REGISTERVAL Toggle

•<PRODUKTINFO> hämtar text från 
produktinforegistret.

•<TEXTREGISTER> hämtar text från 
textregistret.

TEXTREGISTER AlnB(3) Om <TEXTREGISTER> väljs i fältet 
REGISTERVAL, kommer markören att 
öppna upp ett nytt fält för sökning i 
fasttextregistret. SÖK söker i fasttex-
tregistret. Valfri text kan läggas upp i 
textrutan.

Aln(45)*9 Textrader.

BILD Bild eller pdf-fil. Kan exporteras till 
kund.
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UTSKR PÅ Toggle Anger på vilka rapporter denna text 
skall komma med. <ALLA DOK> 
innebär Arbetsorder, Kontantnota, 
Följesedel och Faktura. <PLOCK-

LISTA> kommer endast ut på plocklis-
tor.

Funktionstangenter text

• F5 ger möjlighet att importera, exportera eller ta bort bild. Samt att se 
förstorade bild, se “Förstorad bild” på sidan 5-20. Kan även nås 
genom dubbelklick på bild.
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FIGURE 85. Artikelinformation

Artikelinformation

Artikelinformation hämtas från orderraden och från artikeln för visning. 

BENÄMNING Aln(35) Benämning 1 och benämning 2 i hem-
språk.

ERSARTIKEL Aln(18) Ersättningsartikel.

EAN-CODE Aln(18) Ean-kod.

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer och namn.

RESERVERAT Toggle

•<RESERVERAT> En orderrad är alltid 
reserverad. Efter att orderrad lagrats 
kan den inte ändras.

•<LAGERSKAFF> Ej lagerförd artikel. 
Beställs i inköpsbehov lager, se 
“Inköpsbehov allmänt” på sidan 3-67. 
Recept-, Tjänste- och Beloppsartiklar 
kan ej lagerskaffas. Kan ändras till 
<RESERVERAT> om koppling till 
inköpsorder saknas.

RESERVERAT Num(6,3) Reserverat antal för denna orderrad. 
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LEVERERAT Num(6,3) Tidigare levererat antal för orderraden. 
Ej relevant.

LAGERSALDO Num(8,3) Lagersaldo på Artikeln just nu.

BESTÄLLT Num(8,3) Beställt antal hos leverantör som ännu 
ej kommit hem.

KUNDORDER Num(8,3) Antal i kundorder för artikeln på som 
ännu ej levererats.

DISPKVANT Num(8,3) LAGERSALDO minus reserverade KUN-

DORDER dock inklusive spärrade 
FIFO-poster. Det antal som kan levere-
ras direkt från lager. När artikeln har 
Användning <BELOPP> eller <TJÄN-

STE> är DISPKVANT satt till ”0”. 

LEVDATUM Date Önskat leveransdatum.

ORDERKVANT Num(6,3) Orderkvantitet enligt artikelregister. 
Kan visa antal i en förpackning.

STRUKTUR Toggle Vad har Artikeln för struktur?

•<NORMAL> standard artikel.

•<RECEPT> innehåller normalartiklar.

RESTNOTERAS Toggle Får Artikeln restnoteras? Ej relevant.

•<JA>

•<NEJ> 

SERIENR Toggle

•<NEJ>

•<JA> Artikeln är kopplat till serienum-
merregistret och serienummer måste 
anges för varje beställt antal. 

ARTIKELGRUPP AlnB(4) Artikelns artikelgruppstillhörighet.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Artikelns lagerplats i lagret.

INKORDER Int (10) Tillhörande inköpsorder vid <LAGER-

SKAFF>. Visas så snart som en 
automatbeställning skapats.
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2-134
Funktionstangenter artikelinformation

• F5, se “Visa lager” på sidan 2-135.

• F6, se “Ändring recept” på sidan 2-136.

• F7, se “Reservera i lager allmänt” på sidan 2-138. Gäller ej artiklar 
med Struktur <RECEPT>.

• F8, se “Leveransinformation” på sidan 5-51.
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FIGURE 86. Visa lager

Visa lager

Informationen hämtas från artikeln för respektive lagerställe och den ger 
en överblick på hur artikeln ser ut i disponibelt antal, lagersaldo, antal i 
order samt antal beställda.

LS AlnB(2) Lagerställe.

BENÄMNING Aln(30) Lagerställebenämning.

DISPKVANT Num(8,3) Disponibel kvantitet. Inklusive spär-
rade FIFO-poster.

LAGERSALDO Num(8,3) Lagerställesaldo.

ORDER Num(8,3) Antal i kundorder.

BESTÄLLT Num(8,3) Antal i beställning.

Funktionstangenter visa lager

• AVBRYT för att återgå till Artikelinformation.
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FIGURE 87. Ändring recept

Ändring recept

Artiklar med struktur lika med recept hanteras av denna funktion. Oav-
sett om registrering av komponenter skett i rutinen Receptregister, kan 
receptets innehåll förändras för denna orderrad. Ändringar kan bestå av 
borttag och tillägg av komponenter, samt ändring av ingående mängd på 
komponenten. 

KOMP AlnB(18) Komponentartikel.

BENÄMNING Aln(35) Benämning 1.

BENÄMNING2 Aln(35) Benämning 2.

ANTAL Num(6,3) Ingående mängd.

ENHET Aln(3) Enhet.

DISPKVANT Num(9,2) Visar disponibelt antal.

UTSKR Toggle Anger om komponenten skall skrivas 
på följesedel och faktura. Observera att 
SERIENR alltid visas på både följesedel 
och faktura.

•<FAK> Komponenterna skrivs ut på 
följesedel och faktura.

•<NEJ> Komponenterna skrivs ej ut.
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Funktionstangenter ändring recept

För receptartiklar.

• SÖK i fältet KOMP ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på sidan 9-120.

• AVBRYT för att återgå till Artikelinformation.
Gardeco Datasystem AB 2-137



FAKTURERING
Arbetsorder

2-138

V

V

V

FIGURE 88. Reservera i lager

Reservera i lager allmänt

Reservation i lager kan göras om man önskar leverera en vara från en 
viss lagerplats och/eller med ett visst batchnummer. Samtliga lagerplat-
ser och batchnummer skrivs därefter ut på plocklistan. Observera att det 
bara går att reservera en orderrad med Användning <LAGER> och att en 
spärrad FIFO-post ej kan reserveras i rutinen. Då ges meddelandet 
”DISPONIBELT ÄR NOLL”. 

POS  Int(3) Position.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

ANTAL Num(8,3) Antal.

Funktionstangenter reservera i lager

• SÄTT IN i fältet POS för att se vilka lagerplatser och batchnummer 
som är inlagda på artikeln, se “Visning lagerplatser” på sidan 2-139.

• KLAR lagrar registrerade ändringar och återgår till Artikelinformatio-
nen.
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FIGURE 89. Visning lagerplatser

Visning lagerplatser

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

DISPANT Num(8,3) Disponibel kvantitet.

TOTALT Num(8,3) Totalt antal.

SALDO Num(8,3) Lagerställesaldo.

ORDER Num(8,3) Antal i kundorder.

Funktionstangenter visning lagerplatser

• VÄLJ eller tryck KLAR på markerad lagerplatsrad gör att den kommer 
in i ändraläge. Observera att en rad som har värden mindre än noll ej 
kan väljas. Meddelandet ”DISPONIBELT ÄR MINDRE ÄN NOLL” 
ges.

• SÖK på markerad lagerplatsrad för visning av inleveranser, se “Visn-
ing inleveranser” på sidan 2-140.
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FIGURE 90. Visning inleveranser

Visning inleveranser

LEVDAT Date Leveransdatum.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

DISPANT Num(8,3) Disponibel kvantitet.

SALDO Num(8,3) Lagerställesaldo.

ORDER Num(8,3) Antal i kundorder.

SPÄRR Toggle Artikelstatus.

•<NEJ> Normal artikelstatus.

•<JA> Artikeln är spärrad på den lager-
platsen.

Funktionstangenter visning inleveranser

• AVBRYT för att återgå till Visning lagerplatser, se “Visning lagerplat-
ser” på sidan 2-139.
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FIGURE 91. Prisinformation

Prisinformation

Prisinformation hämtas från artikelregistret för visning i detta fönster. 
Om kalkylpriset är “0.00” i artikelregistret kan kalkylpris läggas in i 
fältet KALKYLPRIS SEK. 

KUNDPRIS Int(1) Anger vilken prislista som används för 
denna orderrad.

FÖRSPRIS 1-5 Toggle

•< > Exklusive moms.

•<I> Inklusive moms.

Num(9,2) Försäljningspris 1-5 i orderns valuta.

KVANT 2-5 Int(6) Registrerad kvantitetstabell på artikeln 
visas med minimum antal för att erhålla 
ett bättre pris.

RAB% 2-5 Num(3,1) Visar den rabatt som ges vid en viss 
kvantitet för artiklar med kvantitet-
sprissättning.

KALKYLPRIS SEK Num(9,2) Kalkylpris i hemvaluta. Kan endast 
ändras om artikelns kalkylpris satts till 
“0.00”.

SEN INPRIS SEK Num(9,2) Senaste inköpspris i hemvaluta.
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KUNDPRIS NETTO Num(9,2) Kundpris netto i orderns valuta.

KUNDPRIS M MOMS

Num(9,2) Kundpris med moms.

RADBELOPP NETTO

Num(9,2) Radbelopp netto i orderns valuta.

RADBELOPP INKL Num(9,2) Radbelopp inklusive moms.

TG% Num(5,1) Täckningsgrad. Bruttovinst i procent av 
priset.

Övrig information prisinformation

En artikels pris styrs av flera olika funktioner i systemet.

I artikelregistret kan maximalt 5 priser registreras per valuta, se 
“Artikelregister” på sidan 5-2. Dessutom kan en kvantitetskod kopplas 
till artikeln som styr antingen prislistenummer 2-5 eller som ger en rab-
att med maximalt 4 nivåer, se “Kvantitetstabell” på sidan 9-77. I Kun-
dregistret anges vilken prislista 1-5 som kunden tillhör, samt om en 
generell rabatt skall lämnas, se “Kundregister fliken allmänt” på sidan 
4-2.

I avtalsregistret finns övriga undantag som skall gälla. Dessa kan regis-
treras som rabatter kopplade till ett kundnummer eller en kundkategori, 
samt gälla artikelgrupp eller enskild artikel. Här kan även ett exakt pris 
för en viss artikel anges och detta pris gäller då oavsett övriga prisfunk-
tioner.
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FIGURE 92. Artikelhistorik

Artikelhistorik

Artikelhistorik, där fakturerade orderrader visas i fallande datumordn-
ing, det vill säga med senaste datum först.

DATUM Date Fakturadatum.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

DL AlnB(1) Delleveransnummer.“1” betyder första 
delleveransen, “2” betyder andra del-
leveransen och “S” betyder slutlever-
ans.

FAKTURANR Int(10) Fakturanummer.

KOSTST AlnB(6) Kostnadsställe i förekommande fall.

SLJ AlnB(3) Säljare på ordern.

ANTAL Num(6,3) Fakturerat antal.

ENH Aln(3) Enhet.

NETTOPRIS/ST Num(9,3) Nettopris per styck med avdrag för 
lämnade rabatter.
Gardeco Datasystem AB 2-143



FAKTURERING
Arbetsorder

2-144

V

V

R AlfB(1) <C/K/B/P/Q> Vilken typ av rabatt har 
använts.

•C = Kampanjpris. 

•K = Kundrabatt.

•B = Pris och rabatt är hämtat från 
avtalsregistret.

•P = A-PRIS eller RAB% har ändrats 
manuellt.

•Q = A-PRIS är relaterat till en kvant-
itetstabell som lagts in på artikeln. 
Kvantitetsantal visas via F7.

LS Aln(2) Lagerställe.
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FIGURE 93. Slutsida beställning arbetsorder

Slutsida beställning arbetsorder

TEXT AlnB(3) Möjlighet att ange fasttext kod. SÖK 
ger en rullbild på fasta texter.

TEXTRUTA Aln(45) * 9 Valfri text kan registreras.

STATUS Toggle Visar en orders status.

•<NY ORDER>

•<ANNULLERAD>

•<RESTORDER>

•<LEVERERAD>

•<FAKTURERAD>

FRAKT Num(7,2) Ange fraktbelopp på ordern.

EXPAVG Num(7,2) Ange expeditionsavgift på ordern.

FÖRSÄK Num(7,2) Ange försäkringsbelopp på ordern.

VOLYM Num(9,3) Bruttovolym (i dm3/liter).

NETTOV Num(9,3) Nettovikt (i kilo).

BRUTTOV Num(9,3) Bruttovikt (i kilo). 

KOLLI Int(5) Antal kolli.
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UTSKR Toggle Anger om någon lista skall skrivas ut 
och i så fall vilken.

•<INGEN> 
•<ARBETSORDER>

•<FÖRSKOTT>Gäller endast vid betaln-
ingsvillkor KONTANT.

UTSKR Toggle Vid leveransregistrering. Anger om 
faktura, följesedel eller kontantnota 
skall skrivas ut.

•<KONTANTNOTA>

•<FÖLJESEDEL> 

•<FAKTURA>

Funktionstangenter slutsida beställning arbetsorder

• AVBRYT återgår till orderradsregistrering.

• KLAR sparar ordern och skriver ut rapport om detta begärts.

• SÖK ger visning av fasta texter.

• F8 ger möjlighet att registrera en aktivitet till tillhörande order, se 
“Registrering aktivitet” på sidan 9-25.
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FIGURE 94. Leveransregistrering 

Leveransregistrering

En order kan leveransregistreras så snart som den är registrerad förutsatt 
att ordern inte innehåller några orderrader med leveranstyp LAGER-
SKAFF som inte är beställda eller inlevererade och uppdaterade. Skall 
en rad ändras anges radnummer och ett nytt levererat antal kan registre-
ras. Du kan dock inte delleverera. De rader som ändras/kvitteras visas i 
fönstret med en asterisk (*) med det registrerade antalet. I ett recept är 
det bara recepthuvudet som kan kvitteras. 

Om en rad kräver serienummer visas det med ett ”s” för serienummer, 
se “Serienummer” på sidan 2-149. Receptkomponenternas serienummer 
registreras i samband med kvittering av recepthuvudet. Man kan göra 
nyuppläggning av orderrad i leveransregistreringsläge dock ej order-
rader med leveranstyp LAGERSKAFF. Man kan ändra en rad hur 
många gånger som helst. Det är den sista registreringen som gäller. Om 
avslut ej kan göras direkt kan man avsluta hela registreringen av ordern 
och återkomma senare. 

RAD Int(3) Radnummer.

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Artikelnummer.

AlnB(3) Variant.

BENÄMNING Aln(35)*2 Benämning 1 och benämning 2.
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ANTAL Num(6,3) Beställt antal.

Num(6,3) Levererat antal. Kan ej ändras om 
orderraden har leveranstyp LAGER-
SKAFF.

A-PRIS Num(9,2) A-pris i orderns valuta.

RAB% Num(2,1) Rabattsats för kvantitetsrabatt eller 
kundavtalsrabatt. Kan ej ändras om 
kunden är rabattstoppad, se “Kundreg-
ister fliken övrigt” på sidan 4-7.

R AlfB(1) <C/K/B/P/Q> Vilken typ av rabatt har 
använts.

•C = Kampanjpris.

•K = Kundrabatt.

•B = Pris och rabatt är hämtat från 
avtalsregistret.

•P = A-PRIS eller RAB% har ändrats 
manuellt.

•Q = A-PRIS är relaterat till en kvant-
itetstabell som lagts in på artikeln. 

S AlfB(1) </S/  > Orderradens status.

•S = Slutlevererad.

•    = Blank. Leverans har ej skett.

Funktionstangenter leveransregistrering

• SÄTTIN i fältet RAD ger möjlighet att lägga upp en ny orderrad. 

• F9 på vald slutlevererad/slutfakturerad/slutbetald order ger visning av 
skickades sms/meddelanden för vald order, se “Skicka SMS/Medde-
lande” på sidan 9-106.
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FIGURE 95. Serienummer

Serienummer

De artiklar som angetts som serienummer kräver registrering av 
serienummer för det antal som beställts. 

RAD Int(3) Serienummerrad.

ART/SERIENR AlnB(18) Artikelnummer.

Aln(18) Serienummer. Dubbletter är ej tillåtet i 
samma utleverans.

Funktionstangenter serienummerregistering

• SÖK i fältet RAD ger visning på artiklarna och VÄLJ ger möjlighet att 
välja en artikel.

• AVBRYT avslutar serienummerregistreringen.

Övrig information serienummerregistrering

Registrerade serienummer uppdateras först efter att faktura och faktura-
journal skrivits ut. För mer information om serienummer, se “Serienum-
mer” på sidan 5-60.
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FIGURE 96. Slutsida kontantnota

Slutsida kontantnota

ATT BETALA Num(13,2) Belopp att betala.

ERHÅLLET FRÅN KUND

KONTANTER Num(12.2) Betalt belopp i kontanta pengar.

BETALKORT Num(12,2) Belopp kunden betalar med kort. Om 
avtal slutits om kortterminal med 
pinkodläsare kommer en kortbetaln-
ingsbild att visas när man tryckt KLAR 
för att skicka betalning, se “Kortbetaln-
ing” på sidan 9-79.

KONTANTUTTAG Num(12.2) Belopp som skall dras från kort men 
kund önskar få ut i kontanter.

PRESENTKORT AlnB (10) Presentkortsnummer.

Num (12,2) Belopp som skall utnyttjas på pre-
sentkortet.

BONUSCHECK AlnB (10) Bonuschecksnummer.

Num (12,2) Belopp som skall utnyttjas på bonus-
checken.
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ANNAT Toggle *2 Andra sätt som kund kan betala på, ex 
med Check.

Num (12,2) Belopp.

SUMMA Num (12,2) Det totala belopp kunden betalar.

TILLGODO TILLBAKANum (12,2) Tillgodokvitto, lämnas endast ut vid 
retur av vara.

KONTANT TILLBAKANum (12,2) Vid överbetalning visas det belopp 
kunden skall få tillbaka. Kan delbeta-
las. 

Funktionstangenter slutsida kontantnota

• KLAR sparar ordern och lämnar över den till Kassaavstämningen.

• SÖK i fältet PRESENTKORT visar ej utnyttjade presentkort och tillgo-
dokvitton.
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FIGURE 97. Restbetalning

Restbetalning

ATT BETALA Num(13,2) Belopp kunden skall betala.

ERHÅLLET FRÅN KUND

KONTANTER Num(12.2) Betalt belopp i kontanta pengar.

BETALKORT Num(12,2) Belopp kunden betalar med kort. Om 
avtal slutits om kortterminal med 
pinkodläsare kommer en kortbetaln-
ingsbild att visas när man tryckt KLAR 
för att skicka betalning, se “Kortbetaln-
ing” på sidan 9-79.

KONTANTUTTAG Num(12.2) Belopp som skall dras från kort men 
kund önskar få ut i kontanter.

PRESENTKORT AlnB (10) Presentkortsnummer.

Num (12,2) Belopp som skall utnyttjas på pre-
sentkortet.

BONUSCHECK AlnB (10) Bonuschecksnummer.

Num (12,2) Belopp som skall utnyttjas på bonus-
checken.
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ANNAT Toggle *2 Andra sätt som kund kan betala på, ex 
med Check.

Num (12,2) Belopp.

SUMMA Num (12,2) Det totala belopp kunden betalar.

TILLGODO TILLBAKANum (12,2) Lämnas endast vid retur.

KONTANT TILLBAKANum (12,2) Vid överbetalning visas det belopp 
kunden skall få tillbaka. Kan ej bli en 
delbetalning.  

Funktionstangenter restbetalning

• KLAR sparar ordern och lämnar över den till Kassaavstämningen.

• SÖK i fältet PRESENTKORT ger visning av ej utnyttjade presentkort 
och tillgodokvitton.
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CHAPTER 3 INKÖP

Allmänt

Inköpssystemet hanterar leveranser mellan leverantör och lager samt 
lämnar leveransinformation till kundordersystemet. Både lager- och 
tjänsteartiklar kan beställas. Med hjälp av automatik kan beställningar 
skapas som håller lagervärdet på lägsta möjliga nivå. Flera leverantörer 
per artikel kan användas och information om priser kan uppdateras via 
prisfiler från leverantören.

Inköpsorder innehåller följande rutiner

• Inköpsorder  3-2

• Inleveransregistrering  3-40

• Lagerorder  3-42

• Beställda artiklar  3-65

• Leveransbevakning  3-66

• Inköpsbehov/automatorder  3-67

• Lagertransaktioner  3-83

• Ankommande gods  3-98

• Inpriskalkylering  3-102
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Inköpsorder

FIGURE 98. Inköpsorder med vald leverantör

Inköpsorder allmänt

Inköpsorder genereras normalt i rutinen inköpsbehov, se “Inköpsbehov/
automatorder” på sidan 3-67. Beställningar som skall levereras direkt 
till kund genereras också i rutinen inköpsbehov, se “Inköpsbehov direk-
tleverans” på sidan 3-81. I inköpsorder kan ändringar av status och lev-
eransdatum göras. Manuell registrering kan göras om så önskas. 
Beställningar med leveranstyp DIRLEV kan man ej göra tillägg av 
artiklar. Det går att ändra beställt antal i beställningsläge, en fråga ställs 
då ”UPPDATERA KUNDORD...” väljer man ”NEJ” händer inget. 
Väljer man ”JA” uppdateras kundorderraden till angivet antal. 

I inleveransläge kan både delleverans och överleverans göras. Beställn-
ingar med leveranstyp LAGERSKAFF kan beställt antal ändras i 
beställningsläge, en fråga ställs då ”UPPDATERA KUNDORD...” 
väljer man ”NEJ” händer inget. Väljer man ”JA” uppdateras kundorder-
raden till angivet antal. I inleveransläge kan delleverans göras. Överlev-
erans är ej tillåtet. Samtliga beställningar som görs mot leverantör bör 
finnas i inköpsordersystemet. Detta innebär att informationen finns 
tillgänglig för kundordderavdelningen om de varor som beställts samt 
när de kan väntas hem. 
Informationen skrivs även ut på följesedel till kund vid restnotering. För 
att rutinen skall fungera krävs uppläggning av leverantörer samt kop-
pling av leverantörens artiklar mot det egna artikelnumret. Vid utskrifter 
till utlandet används endast engelska rubriker men det är fritt att lägga 
upp texter för alla villkor samt artikelbenämningar i valfritt antal språk. 
Gardeco Datasystem AB



INKÖP
Inköpsorder

V

Språket hämtas från leverantörens språkod.Vid borttag av inköpsorder 
kontrollerar systemet att det inte finns någon tillhörande direktleverans 
eller lagerskaff. Om det finns ställs frågan: ”ANNULLERA KUN-
DORDERAD”? Väljer man ”NEJ” kommer orderraden att skrivas ut 
nästa gång man skriver ut inköpsbehov och genererar en automatorder. 
Väljer man ”JA” annulleras orderraden automatiskt. Man har även möj-
lighet att AVBRYTA. Det går ej att gå in på en beställning med leveran-
styp LAGERSKAFF eller DIRLEV om tillhörande kundorder har status 
<LEVKLARERA> eller <LEVERANSREG> samt om order är upptagen.

Orderhuvud

LEV AlnB(10) Leverantörsnummer.

ORDER Int(10) Vid registrering av en ny order så väljer 
man först en leverantör, sedan SÄTTIN 
och systemet slår upp nästa lediga 
ordernummer. Om order finns upplagd 
kan ordernumret anges direkt och 
aktuell order slås upp. Alternativt kan 
man söka på en leverantörs order efter 
att man valt önskad leverantör och try-
ckt SÖK. I ett fönster visas leverantö-
rens samtliga order med tillhörande 
status, se “Inköpsorder ordersök” på 
sidan 3-8. Därefter kan man välja en 
order med VÄLJ eller KLAR för ändring 
eller efter slutleverans se orderns inne-
håll och vad som levererats.

LAGER AlnB(2) Lagerställe. Om användaren ej är styrd 
till ett lagerställe, anges leverantörens 
lagerställe automatiskt, se “Lever-
antörsregister allmänt” på sidan 6-2.

AlnB(6) Om beställningen skall levereras direkt 
till kund visas DIRLEV. I annat fall är 
fältet blankt.

ARBETSLÄGE Toggle

•<BESTÄLLNING> För att skapa eller 
ändra en order.

•<INLEVERANS> För att registrera att 
inleverans skett av beställda artiklar.

NAMN Aln(30) Leverantörsnamn.
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ADR1 Aln(30) Leverantörsadress 1.

ADR2 Aln(30) Leverantörsadress 2.

PADR Aln(30) Postadress.

LEVADRESS AlnB(3) Det normala leveransadressnumret. Vid 
direktleverans till kund hämtas 
kundens leveransadress från kun-
dordern. Om leveransadress saknas på 
kundordern hämtas fakturaadressen, se 
“Orderhuvud” på sidan 7-2. Beställnin-
gar som skall levereras direkt till kund 
har en egen nummerserie för lever-
ansadresser. De har status <AUTO-

BORTTAG> och försvinner i samband 
med Rensning inköpsorder, men kan 
ändras till <FAST ADRESS>. 

HEMT% Num(4,1) Hemtagningskostnad i procent. Anges 
endast om fraktkostnad önskas i 
lagervärdet.

STATUS Toggle Status på ordern. Fråga erhålles om alla 
rader skall uppdateras när man är klar 
med orderhuvudet.

•<BESTÄLLD> Förslag vid ny order.

•<EJ LEVDAT> Bekräftad utan lever-
ansdatum.

•<BEKRÄFTAD> För att ange att ordern 
är bekräftad av leverantören. Lever-
ansinformation visas i kundordersyste-
met.

•<LEVTID=OK> Visar att ytterligare 
information finns om leveranstiden. 
Exempelvis från speditör.

LEVERANTÖRSINFO  AlnB(6)    Leverantörsinformation hämtas från lev-
erantörsregistret.
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FIGURE 99. Inköpsorder

LEVDAT Date Leveransdatum. Sätts till dagens 
datum. Kan ändras när så önskas. Fråga 
erhålles om alla rader skall uppdateras 
till detta leveransdatum när man är klar 
med orderhuvudet. Vid inköp med flera 
olika leveransdatum kan ett leveransda-
tum ändras via F6.

ORDDAT Date Orderdatum. Sätts av rutinen till dagens 
datum. Kan endast ändras vid nyregis-
trering.

KURS Num(9,4) Kurs hämtas från valutaregistret och 
kan ändras om den har en valuta som ej 
är lika med egen valutakod.

VAL AlfB(3) Valuta visas från leverantörsregistret.

INKL Num(12,2) Ordervärde inklusive moms för denna 
order. Beloppet anges i orderns valuta. 
Detta belopp räknas upp efter varje ny 
orderrad.

EXKL Num(12,2) Ordervärde exklusive moms. Beloppet 
anges i orderns valuta. Detta belopp 
räknas upp efter varje ny orderrad.

VÅRREF Aln(18) Vår referens.
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LAND AlfB(3) Landkod visas från leverantörsregistret.

BETVILLKOR AlnB(2) Betalningsvillkor. Hämtas från lever-
antörsregistret.

LEVVILLKOR AlnB(2) Leveransvillkor. Hämtas från lever-
antörsregistret.

LEVSÄTT AlnB(2) Leveranssätt. Hämtas från lever-
antörsregistret.

TELEFONNR Aln(18) Leverantörens kontaktpersons telefon-
nummer.

TELEFAXNR Aln(18) Leverantörens kontaktpersons faxnum-
mer.

MOBILNR Aln(18) Leverantörens kontaktpersons mobil-
nummer.

E-POST Aln(18) Leverantörens kontaktpersons e-post.

KUNDNR Aln(10) Vårt kundnummer hos leverantören.

MOMS Toggle Värden hämtas från leverantörsregistret 
och kan inte ändras i denna rutin. För 
ändring, se “Leverantörsregister 
allmänt” på sidan 6-2.

•<JA>

•<NEJ>

•<EU>

LEVORDNR Aln(20) Leverantörens ordernummer.

LEVREF Aln(20) Inköpskontakt hos leverantören.

GODSMÄRKE Aln(20) Godsmärke för denna sändning. Om 
ordern är en DIRLEV och godsmärke 
anges på inköpsordern får även kun-
dorden samma godsmärke. Om inget 
godsmärke anges på inköpsorden så 
ändras inte kundorderns godsmärke.
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• F5 i fältet ORDER ger ett sökfönster, se “Leverantörens ordernum-
mersök” på sidan 3-10.

• F6 för ändring av leveransdatum och status i denna order. Används då 
flera olika leveransdatum finns ordern, se “Leveransdatumändring - 
order med flera datum” på sidan 3-14.

• F9 för möjlighet att skicka sms/meddelande, mobilnummer och epost 
tas från leverantörens referens men går att ange manuellt, se “Skicka 
SMS/Meddelande” på sidan 9-106.

• F8 på en slutlevererad eller annullerad order ger visning på leverantö-
rens leveransadress, se “Visning leverantörens leveransadresssök” på 
sidan 9-134.

• F5 på order med valt ordernummer ger möjlighet att fördela ordern 
per leveransadress, se “Fördelning” på sidan 3-15.

• SÖK i fältet LAGER ger visning av inlagda lagerställen. Fältet får ej 
vara blankt.

• SÖK i fältet LEV ger ett sökfönster, se “Leverantörsök” på sidan 
9-130.

• SÖK i fältet ORDER med vald leverantör ger visning av leverantörens 
samtliga order, se “Inköpsorder ordersök” på sidan 3-8.

• SÖK i fältet REFERENS ger visning på upplagda kontakter till vald 
leverantör.

• SÄTTIN i fältet KURS hämtar aktuell bokföringskurs, se “Valuta” på 
sidan 9-110. Detta gäller endast då leverantörens valuta skiljer sig 
från systemets hemvaluta.

• SÄTTIN i fältet REFERENS ger möjlighet att lägga upp en ny kontakt, 
se “Kontaktregister allmänt” på sidan 9-21.

Övrig information orderhuvud

Om man väljer <BEKRÄFTAD> eller <LEVTID=OK> i fältet STATUS 

kommer systemet att använda denna information för att beräkna ett lev-
eransdatum på restorder vid utskrift av följesedeln.
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FIGURE 100. Inköpsorder ordersök

Inköpsorder ordersök

Resultatet från sökning med vald leverantör.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

ORDDAT Date Orderdatum.

LEVDAT Date Leveransdatum.

LEVORDNR Aln(20) Leverantörens ordernummer.

REFERENS Aln(20) Referens.

LEVSTAT Toggle

•<          > Beställd visas som blank.

•<EJ DAT> Leveranstid ej bekräftad.

•<BEKR> Bekräftad.

•<LEV=OK> Leveranstid satt till ok.
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STATUS Toggle Inköpsorderstatus.

•<NY ORDER > Ny inköpsorder.

•<UTSKRIVEN> Inköpsorder är 
utskriven.

•<RESTORDER> Restorder.

•<SLUTLEV> Inköpsordern är slutlever-
erad.

•<ANNULLERAD> Inköpsordern är 
annullerad.
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FIGURE 101. Leverantörens ordernummersök

Leverantörens ordernummersök

LEVERANTÖRENS ORDERNR

AlnB(25) Leverantörens ordernummer.

KUNDENS ORDERNR

AlnB(25) Kundens ordernummer.

LAGER AlnB(25) Lagerställe.
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FIGURE 102. Visning leverantörens ordernummersök

Visning leverantörens ordernummer

Resultatet från leverantörens ordernummersök.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

ORDDAT Date Orderdatum.

LEVDAT Date Leveransdatum.

LEVORDNR Aln(20) Leverantörens ordernummer.

REFERENS Aln(20) Kundens referens.

LEVSTAT Toggle

•<          > Beställd visas som blank.

•<EJ DAT> Leveranstid ej bekräftad.

•<BEKR> Bekräftad.

•<LEV=OK> Leveranstid satt till ok.
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STATUS Toggle Inköpsorderstatus.

•<NY ORDER > Ny inköpsorder.

•<UTSKRIVEN> Inköpsorder är 
utskriven.

•<RESTORDER> Restorder.

•<SLUTLEV> Inköpsordern är slutlever-
erad.

•<ANNULLERAD> Inköpsordern är 
annullerad.
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FIGURE 103. Inköpsorder med ett datum

Leveransdatumändring - order med ett datum

En inköpsorder kan innehålla flera olika leveransdatum, ett för varje 
artikelrad. Är alla datum lika kan ändring ske i fältet LEVDAT. Om fältet 
LEVDAT ändras och orderhuvudet lagras visas en dialogruta som frågar 
“UPPDATERA ALLA RADER”. För att kunna ändra ett visst datum 
används F6 som väljer ett tidigare registrerat datum och byter till nytt, se 
“Leveransdatumändring - order med flera datum” på sidan 3-14.
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FIGURE 104. Leveransdatumändring

Leveransdatumändring - order med flera datum

En inköpsorder kan innehålla flera olika leveransdatum, ett för varje 
artikelrad. För att kunna ändra ett visst datum används F6 som väljer ett 
tidigare registrerat datum och byter det till ett nytt.

TIDIGARE LEVDATUM

AlnB(8) Tidigare leveransdatum. Orderrader 
med detta datum som ej är slutlevere-
rade kommer att ändras.

NYTT LEVDATUM AlnB(10) Nytt leveransdatum.

LEVERANSSTATUS Toggle Om ändringen är bekräftad kan sta-
tusen för dessa rader ändras samtidigt.

•<BESTÄLLD>

•<EJ LEVDAT>

•<BEKRÄFTAD>

•<LEVTID=OK>
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FIGURE 105. Fördelning

Fördelning

I fördelning markerar du vilka leveransadresser som ordern skall förde-
las på, se “Fördela inköpsorder” på sidan 3-19.
Kryssa i de leveransadresser som du vill fördela ordern på med VÄLJ på 
markerad rad.

För att ange om en leveransadress skall föreslås för fördelning, vilket 
lager den ska tillhöra samt vilken kvot av antalet på ordern den ska få,  
se “Leveransadress-leverantörer” på sidan 9-92.
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FIGURE 106. Orderradsregistrering vid beställning

Orderradsregistrering vid beställning

Vid orderradsregistrering hämtas uppgifter från leverantörens artikel. 
Om uppgift saknas eller inköpspriset ändras erhålls fråga om uppdater-
ing skall ske. Vid direktleverans till kund kan ej tillägg av beställning-
srader göras.

RAD  Int(3) Orderradsnummer räknas upp automa-
tiskt och ställer markören på ARTIKEL-

NUMMER fältet. Vid inleverans ställer 
sig markören på RAD. Detta för att 
underlätta kvittering. Beställningsrader 
med leveranstyp LAGERSKAFF 
markeras med ett ”a”. Annullering av 
beställningsrad är tillåten. Då ställs frå-
gan: ”ANNULLERA KUNDORDER-
RAD”. Väljer man ”NEJ” kommer 
direktleverans- och lagerskaffraden på 
tillhörande kundorder att skrivas ut 
nästa gång man skriver ut inköpsbe-
hovlista och genererar en automatorder. 
Väljer man ”JA” kommer direktlever-
ans- och lagerskaffraden på tillhörande 
kundorder att annulleras automatiskt.

ARTIKELNUMMER AlnB(18)*2 Vid registrering av ny rad hämtas 
värden från artikelregistret och 
Gardeco Datasystem AB
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markören hoppar till ANTAL. Om lever-
antörens artikelnummer finns registre-
rade skrivs det ut på beställningen.

BENÄMNING Aln(35) Hämtas från artikelregistret men kan 
ändras om så önskas. Om leverantörens 
benämning finns registrerad skrivs den 
ut. Egen benämning visas via F6, se 
“Artikelinformation” på sidan 3-27. 
Vid lagerskaff med <MAN KALKYL> 
hämtas benämning från kundorderrad.

BENÄMNING2 Aln(35) Hämtas från artikelregistret men kan 
ändras om så önskas. Om leverantörens 
benämning finns registrerad skrivs den 
ut. Egen benämning visas via F6, se 
“Artikelinformation” på sidan 3-27. 
Vid lagerskaff med <MAN KALKYL> 
hämtas benämning från kundorderrad.

ANTAL Num(6,3) Antal att beställa. Observera att F6 
visar artikelinformation. Registreras ett 
antal som uppnår registrerad kvantrab-
attnivå, läggs kvantrabatten ut i fältet 
RAB. Registreras ett antal som ej stäm-
mer överens med förpackningsantalet 
visas en dialogruta, ”HEL FÖRPAC-
KNING”. ”JA” avrundar antalet uppåt 
så att det överensstämmer med förpac-
kningsantalet. ”NEJ” ger registrerat 
antal oavsett förpackningsstorlek. Vid 
ändring av antal för lagerskaff och 
direktleverans ställs en fråga ”UPP-
DATERA KUNDORD...” väljer man 
”NEJ” händer inget. Väljer man ”JA” 
uppdateras kundorderraden till angivet 
antal. Vid inköp av en artikel som har 
användning <BELOPP> föreslås antal 
”1” automatiskt. Antalet går ej att 
ändra. En belopps artikel kan ej dellev-
ereras.

ENHET Aln(3) Hämtas från leverantörens artikel.

LEVDAT Date Leveransdatum.

A-PRIS Num(9,2) A-pris i orderns valuta. Hämtas från 
leverantörens artikel.
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RAB Num(4,1) Rabattsats hämtas från leverantörens 
artikel. Används ej vid <BELOPP>. 

S AlfB(1) Leveransstatus.

•“ “ = Registrerad.

•D = Dellevererad.

•S = Slutlevererad.

•A = Annullerad.

Funktionstangenter orderradsregistrering vid beställning

När en Artikel ej är vald så gäller följande.

• SÖK i fältet ARTIKELNUMMER ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på 
sidan 9-120. 

När en Artikel är vald så gäller följande.

• F5, se “Textregistrering” på sidan 3-26.

• F6, se “Artikelinformation” på sidan 3-27.

• F7, se “Ändra Utpriser” på sidan 3-31.

• F8 för att hämta in upriskod.

• F9, se “Artikelstatistik” på sidan 3-33.

• F10, se “Inköpshistorik” på sidan 3-35.

• F11, se “Graf” på sidan 3-36.

Övrig information orderradsregistrering

Om en inköpsorder har skapats genom autogen order kommer artikel-
numren sorterade per artikelgrupp, på samma sätt som inköpsbehovs-
listan.

Då man matar in ett artikelnummer som är VARIANT, räcker det med 
att mata in själva BASEN därefter får man se vilka olika varianter som 
tillhör angiven bas, se “Visning varianter vid orderregistrering” på sidan 
9-135. Tänk på att det är varianten man säljer av inte basen, det är alltså 
varianten som skall beställas hem.
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FIGURE 107. Fördela inköpsorder

Fördela inköpsorder

Om ordern är satt till fördelningsorder, se “Fördelning” på sidan 3-15. så 
öppnas fördelningsfönstret då KLAR har tryckts på en orderrad. Enligt 
vad som registrerats för leveransadressens kvot så föreslås antal för 
varje leveransadress, se “Leveransadress-leverantörer” på sidan 9-92.
Antal går att ändra och uppdaterar orderradens antal.

LEVADR AlnB(18) Leveransadressnummer.

LEVNAMN AlnB(18) Leveransadressnamn.

POSTADRESS AlnB(18) Postadress.

DISPKVANT AlnB(18) Disponibel kvantitet för lever-
ansadressens tillhörande lager.

LAGERSALDO AlnB(18) Lagersaldo för leveransadressens till-
hörande lager.

ORDER AlnB(18) Antal order artikeln tillhör för lever-
ansadressens tillhörande lager.

BESTÄLLT AlnB(18) Beställt antal av artikeln för lever-
ansadressens tillhörande lager.

ANTAL AlnB(18) Antal som skall beställas per lever-
ansadress.
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FIGURE 108. Lägga upp ny artikel via inköpsorder

Lägga upp ny artikel via inköpsorder

För att lägga upp en ny artikel via inköpsorder, skriv in artikelnummer 
och tryck ENTER, du får en fråga om att lägga upp ny artikel, svara ja så 
öppnas ett formulär.

ARTIKELNUMMER  Int(3) Här anger du artikelnumret. 

ENHET AlnB(18) Enhet.

MOMS AlnB(18) Momskod.

EAN KOD AlnB(18) Ean-kod, SÄTTIN ger ett nytt nummer.

BENÄMNING 1 + 2 AlnB(18) Benämning 1 och benämning 2.

INPRIS AlnB(18) Inköpspris.

RABATT AlnB(18) Rabatt i procent.

GENRE AlnB(18) Genre.

ARTIKELGRUPP AlnB(18) Artikelgrupp.

RELEASEDATUM AlnB(18) Releasedatum, endast om systemnyckel 
MEDIABUTIK är satt.

FÖRLAG/LABEL AlnB(18) Förlag/Label, endast om systemnyckel 
MEDIABUTIK är satt.
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FIGURE 109. Orderradsregistrering vid inleverans

Orderradsregistrering vid inleverans

RAD  Int(3) Orderradsnummer räknas upp automa-
tiskt och ställer markören på ARTIKEL-

NUMMER fältet. Vid inleverans ställer 
sig markören på RAD. Detta för att 
underlätta kvittering. Observera att till-
lägg av rader ej kan göras i samband 
med direktleverans till kund. 

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Vid registrering av ny rad hämtas 
värden från artikelregistret och 
markören hoppar till ANTAL. Om lever-
antörens artikelnummer och benämn-
ing finns registrerade skrivs dessa ut. 
Egen benämning visas via F6, se 
“Artikelinformation” på sidan 3-27.

BENÄMNING Aln(35) Hämtas från artikelregistret men kan 
ändras om så önskas.

BENÄMNING2 Aln(35) Hämtas från artikelregistret men kan 
ändras om så önskas.
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ANTAL Num(6,3) Antal beställda. 

Num(6,3) Antal inlevererade. Vid direktleverans 
till kund ändras det utlevererade antalet 
automatiskt om annat än beställt antal 
inleveransregistreras. Vid överleverans 
ställs en fråga ”ÖVERLEVERANS” 
Väljer man ”JA” betyder det att man 
godkänner en överleverans av denna 
artikel. Väljer man ”NEJ” godkänner 
man inte en överleverans. När under-
leverans på en beställningsrad med lev-
eranstyp LAGERSKAFF sker som 
slutlevereras ställs frågan 
”ANNULLERA KUNDORDER-
RAD”. Svarar man ”JA” annulleras de 
resterande på tillhörande kundorderrad. 
Svarar man ”NEJ” kommer behovet 
med nästa gång man skriver ut 
inköpsbehovslista. En Lagerskaff får 
dellevereras men inte överlevereras. 
Artiklar med användning <BELOPP> 
kan ej dellevereras.

ENHET Aln(3) Hämtas från leverantörens artikel.

A’PRIS Num(9,2) A’pris i orderns valuta. Hämtas från 
leverantörens artikel.

RAB Num(4,1) Rabattsats hämtas från leverantörens 
artikel. Används ej vid <BELOPP>.

S AlfB(1) Leveransstatus.

•“ “ = Registrerad.

•D = Dellevererad.

•S = Slutlevererad.

•A = Annullerad.

Toggle

•<DELLEVERANS>

•<SLUTLEVERANS>
Gardeco Datasystem AB
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Funktionstangenter vid inleveransregistrering

När en Artikel ej är vald så gäller följande.

• SÖK i fältet ARTIKELNUMMER ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på 
sidan 9-120. 

När en Artikel är vald så gäller följande.

• F5, se “Textregistrering” på sidan 3-26.

• F6, se “Artikelinformation” på sidan 3-27.

• F7, se “Ändra Utpriser” på sidan 3-31.

• F8, för att hämta in utpriskod.

• F9, se “Artikelstatistik” på sidan 3-33.

• F10, se “Inköpshistorik” på sidan 3-35.

• F11, se “Graf” på sidan 3-36.

• ENTER i fältet ANTAL för ändring av lagerplats, se “Ändra lagerplats 
vid inleverans” på sidan 3-25.
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FIGURE 110. Serienummer vid inleverans 

Serienummer vid inleverans

Om in inköpsorder är direktleverans till kund och artikeln har serienu-
mer <JA> kräver rutinen registrering av serienummer för de antal som 
levererats till kunden. Detta gäller dock enbart inköpsorder med 
DIRLEV. Vid övriga inköpsordrar registreras serienumret när artikel 
utlevereras till kunden i kundorderrutinen.

RAD Int(3) Serienummerrad.

ARTIKELNR/SERIENR

AlnB(18) Artikelnummer.

Int(3) Serienummer. Dubbletter är ej tillåtet i 
samma leverans.
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FIGURE 111. Ändra lagerplats vid inleverans

Ändra lagerplats vid inleverans

BUFFERT Aln(5)*2 Buffertlagerplats. 

POS  Int(3) Position.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

ANTAL Num(8,3) Antal.

SPÄRR Toggle Artikelstatus.

•<NEJ> Normal artikelstatus.

•<JA> Artikeln spärras på lagerplatsen.

Funktionstangenter ändra lagerplats vid inleverans

• KLAR lagrar registrerade ändringar och återgår till registreringen.
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FIGURE 112. Textregistrering

Textregistrering

Textregistreringen lämnar kompletterande information om beställningar 
av en speciell orderrad. Text skrivs in manuellt eller hämtas från det 
generella textregistret där allmänna texter kan läggas upp, se “Fasttext” 
på sidan 9-70.

TEXTGRUPP AlnB(3) SÖK söker i textregistret.

TEXT Aln(45) * 9 Fritext.
Gardeco Datasystem AB



INKÖP
Inköpsorder

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

FIGURE 113. Artikelinformation

Artikelinformation

Information hämtas från artikeln samt leverantörens artikel.

KALKYLPRIS Num(12,2) Kalkylpris i hemvaluta.

SENASTE INPRIS Num(12,2) Senaste inköpspris i hemvaluta.

INKÖPSPRIS NTO Num(12,2) Inköpspris netto enligt orderraden.

INKPRIS M MOMS Num(12,2) Inköpspris med moms.

RADBELOPP NTO Num(12,2) Radbelopp netto.

RADBELOPP INKL Num(12,2) Radbelopp brutto.

LEVARTGRUPP Aln(10) Leverantörens artikelgrupp.

BENÄMNING Aln(35)*2 Egen artikelbenämning som jäm-
förelse med leverantörens.

LEVERERAT Num(11,3) Levererat antal hittills.

LAGERSALDO Num(11,3) Lagersaldo.

BESTÄLLT Num(11,3) Beställt antal totalt enligt lagda inköp-
sorder.
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KUNDORDER Num(11,3) Kundorder. Antal ännu ej levererade 
varor.

DISPKVANT Num(11,3) Disponibelt, LAGERSALDO minus 
KUNDORDER + EJ RESERV.

EJ RESERV Num(11,3) Ej reserverat antal. Kundorder med lev-
eranstider längre fram som ännu ej 
reserverats mot lagersaldo.

ANVÄNDNING Toggle

•<LAGER>

•<BELOPP> Lagersaldo används ej.

•<TJÄNSTE> Lagersaldo används ej.

ARTIKELGRP AlnB(4) Artikelgruppskod.

ARTIKELGRP AlnB(4) Artikelgruppskod.

FÖRPSTORLEK Int(5) Förpackningsstorlek i antal.

BESTPUNKT Num(9,3) Beställningspunkt.

INKÖPSKVANT Num(9,3) Inköpskvantitet.

INKKV/RAB Int(5) Kvantitetsgräns i antal samt rabattpro-
cent.

ORDERNR Int(10) Tillhörande kundordernummer. Gäller 
vid leveranstyp DIRLEV och LAGER-
SKAFF.

STATUS Toggle

•<BESTÄLLD>

•<EJ LEVDAT>

•<BEKRÄFTAD>

•<LEVTID=OK>

Funktionstangenter artikelinformation

• F5, se “Visa lager” på sidan 3-29. 

• F6 för reservation i lager.

• F7, se “Styr etikett” på sidan 3-30.

• F8, se “Leveransinformation” på sidan 5-51.
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FIGURE 114. Visa lager

Visa lager

Information hämtas från artikeln och respektive lagerställe. Samt lever-
antörens/leverantörernas lager och lagersaldo.

LS AlnB(2) Lagerställe.

BENÄMNING Aln(30) Lagerställebenämning.

DISPKVANT Num(8,3) Disponibel kvantitet.

LAGERSALDO Num(8,3) Lagerställesaldo.

ORDER Num(8,3) Antal i kundorder.

BESTÄLLT Num(8,3) Antal i beställning.

Funktionstangenter visa lager

• AVBRYT för att återgå till Artikelinformation.
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FIGURE 115. Styr etikett

Styr etikett

Här kan du bestämma vilken layout och hur många etiketter du skall ha.

ETIKETT Toggle

•<INGEN>

•<LAYOUT 1>

•<LAYOUT 2>

•<LAYOUT 3>

ÄNDRA ARTIKEL Aln(30) Om ändring av layout skall vara perma-
nent.

ANTAL ETIKETTER Num(9,3) Antal etiketter du vill skriva ut (om fler 
eller färre än inlevererat antal).

LAGERSALDO Num(9,3) Lagersaldo.
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FIGURE 116. Ändra Utpriser

Ändra utpriser

Här kan du ändra utpriser, samt registrera kampanjpriser, för mer info 
om kampanjer, se “Kampanj” på sidan 5-35.

ARTIKELNR Toggle Artikelnummer.

BENÄMNING 1 Toggle Benämning 1.

BENÄMNING 2 Toggle Benämning 2

VALUTAKOD Toggle Valutakod.

KAMPANJNAMN Toggle Kampanjnamn.

STARTDATUM Toggle Startdatum för kampanjen.

SLUTDATUM Toggle Slutdatum för kampanjen.

1:A RETUR Toggle Datum för första retur.

SLUTRETUR Toggle Slutdatum för retur.

STANDARDPRIS

UTPRIS 1-5 Toggle Utpris 1-5.

TG%
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Toggle Täckningsgrad i procent för utpris 1-5.

KAMPANJPRIS

Toggle Kampanjpris 1-5.

TG%

Toggle Täckningsgrad i procent för kampan-
jpris 1-5.

PRISDATUM Toggle Prisdatum.
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FIGURE 117. Artikelstatistik

Artikelstatistik

Visar inköps- och försäljningsstatistik för aktuell artikel.

LAGER

INKÖP ANTAL

MÅNADEN Num(9,3) Inköpt antal för månaden.

TOT I ÅR Num(9,3) Inköpt antal totalt i år.

FÖREG ÅR Num(9,3) Inköpt antal föregående år.

UTLEV ANTAL

MÅNADEN Num(9,3) Utlevererat antal för månaden.

TOT I ÅR Num(9,3) Utlevererat antal totalt i år.

FÖREG ÅR Num(9,3) Utlevererat antal föregående år.

MEDELFÖRBR Int(9) Medelförbrukning.

TOTALT

INKÖP ANTAL

MÅNADEN Num(9,3) Inköpt antal för månaden.
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TOT I ÅR Num(9,3) Inköpt antal totalt i år.

FÖREG ÅR Num(9,3) Inköpt antal föregående år.

UTLEV ANTAL

MÅNADEN Num(9,3) Utlevererat antal för månaden.

TOT I ÅR Num(9,3) Utlevererat antal totalt i år.

FÖREG ÅR Num(9,3) Utlevererat antal föregående år.

FAKT BELOPP

MÅNADEN Int(9) Fakturerat belopp för månaden.

TOT I ÅR Int(9) Fakturerat belopp totalt i år.

FÖREG ÅR Int(9) Fakturerat belopp föregående år.

BRUTTOVINST

MÅNADEN Int(9) Bruttovinst belopp för månaden.

MÅNADEN TG Int(3) Täckningsgrad för månaden.

TOT I ÅR Int(9) Bruttovinst belopp totalt i år.

TOT I ÅR TG Int(3) Täckningsgrad totalt i år.

FÖREG ÅR Int(9) Bruttovinst belopp föregående år.

FÖREG ÅR TG Int(3) Täckningsgrad föregående år.

MEDELFÖRBR Int(9) Medelförbrukning.

SEN INLEVDAG Date Senaste datum för inleverans.

SEN UTLEVDAG Date Senaste datum för utleverans.

SEN INVDAG Date Senaste inventeringsdatum.

INV DIFF Num(10,3) Inventeringsdifferens totalt för artikeln. 
I artikelinformation visas historik för 
samtliga inventeringsdifferenser. 
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FIGURE 118. Inköpshistorik

Inköpshistorik

Visar tidigare inlevererade inköp av samma artikel med nettoprisuppgift 
samt kurs från samtliga leverantörer.

LEVDAT Date Datum då inleverans skett.

ORDERNR Int(10) Eget inköpsordernummer.

FAKTNR Int(6) Eget levfakturanummer.

LEVERANTÖR Int(6) Leverantörsnummer.

VAL Alf(3) Valutakod.

ANTAL Num(7,3) Inlevererat antal.

NETTOPRIS/ST Num(12,2) Inrapporterat nettopris.

LAGER AlnB(2) Lagerställe.
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FIGURE 119. Graf

Graf

Visar en graf på försäljningshistoriken för vald artikel.

SUMMA PER Toggle Summerar försäljningen per dag, vecka 
eller månad.

•<DAG>

•<VECKA>

•<MÅNAD>

PERIOD Toggle Visar försäljning under angiven period.

•<VECKA>

•<MÅNAD>

•<KVARTAL>

•<TERITIAL>

•<HALVÅR>

•<ÅR>

T.O.M Toggle Visar försäljningen t.o.m. angivet 
datum från och med perioden du valt. 
T.ex. t.o.m. 20080609 och period år, 
ger visning av försäljning från 
20070609 till 20080609.

TYP Toggle Vilken typ av diagram det skall vara.

•<LINJE>

•<STAPEL>
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FIGURE 120. Slutsida beställning

Slutsida beställning

Här kan kompletterande information skrivas in som gäller hela ordern. 
Dessutom kan utskrift av beställning göras om så önskas.

TEXT AlnB(3) Möjlighet att ange en textkod eller söka 
efter en genom att trycka SÖK.

TEXTRAD Aln(45) * 9 Möjlighet att ange valfri text alternativt 
redigering av redan hämtad text från 
textregistret.

STATUS Toggle

•<NY ORDER>

•<RESTORDER> Visar att delleverans 
har skett.

UTSKR Toggle

•<BESTÄLLNING> Utskrift sker.
•<INGEN>

•<SKAPA-BEST> Endast om ordern är 
fördelad, skapar en inköpsorder per 
leveransadress.
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FIGURE 121. Slutsida inleverans

Slutsida inleverans

Denna sida kommer upp vid inleveransregistrering. Den ger flera alter-
nativ för att underlätta registreringen av inlevererade varor. En inköp-
sorder med leveranstyp DIRLEV som inleverans-registreras, 
överlämnar automatiskt de kundorderrader som beställningen pekar på 
till faktureringen.

INLEVERERAT Date Det datum då varorna lagts in i lagret. 
Dagens datum föreslås.

LEVERANS AV ÖVRIGA RADER

Toggle Avser de rader som ej registrerats som 
inlevererade i denna order.

•<ALLA MED LEVDATUM FÖRE> De 
rader som har ett beställningsdatum 
före eller lika med ovanstående datum 
skall läggas in i lager.

•<ALLA SLUTLEVERERADE> Samtliga 
rader som ej kvitterats manuellt skall 
läggas i in lager.

•<INGEN LEVERANS> Ingen annan rad 
än de som registrerats manuellt skall 
läggas in i lager.
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ORDERSTATUS Toggle

•<RESTORDER OM DELLEV> Ger en 
restorder om ej alla rader inlevererats.

•<SLUTLEVERANS> Sätter alla rader 
som slutlevererade oavsett om inlever-
ans skett eller ej.

Övrig information slutsida inleverans

Lagersaldon uppdateras ej genom inleveranskvitteringen. Först när upp-
datering sker i rutinen lagertransaktioner ändras artikelns lagersaldo. 
Detta görs för att samordna alla transaktioner som registrerats på varje 
artikel via rutinen lagertransaktioner. Samordnade transaktioner är 
inleverans via inköpsorder, direktinleverans utan beställning, artikelkas-
sation, retur till leverantör, direktleverans samt lagerskaff. När uppdater-
ing sker tas hänsyn till alla transaktioner vid kontroll om restorder skall 
uppdateras för att möjliggöra utleverans.
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FIGURE 122. Inleveransregistrering med valt ordernummer

Inleveransregistrering allmänt

Inleveransregistreringen fungerar likadant som i inköpsorder men med 
den modifikationen att den alltid är i INLEVERANS-läge och istället för 
ett ordernummer så anges följesedelsnummer, för att få ett nytt följe-
sedelsnummer så trycker du Insert precis som i inköpsorder. 
I inleveransregistreringen måste du också i orderhuvudet ange lever-
antörens fakturanummer. 
I denna rutin finns även ett speciellt radläge som är anpassat för streck-
kodläsare. Om man står på rad 0 och anger artikelnummer, ean-kod eller 
leverantörens artikelnummer så letar man igenom inköpsordern och ser 
om det finns en sådan rad upplagd som inte är kvitterad, om det finns en 
sådan rad, slås den upp och man kan kvittera den som vanligt, om raden 
inte finns kan fyra olika meddelanden ges. 

• Artikel finns på en annan beställning. Beställningsnummer visas. 
Självklart kan man lägga upp en ny rad om det är en annan beställn-
ing. 

• Artikelnummer har angivits på fel leverantrör, meddeladet visar 
vilken leverantör beställningen skall ligga på samt om artiklen redan 
finns på en beställning. 

• Lägg till rad - dvs det finns ingen beställning på denna artikel och om 
man önskar kan man lägg upp en ny beställningsrad. I övrigt fungerar 
rutinen som i inköpsorder.
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• Lägg upp ny artikel. Artikeln finns ej i lager. Då får du registrera 
artikeln, skriva in benämningar, enhet, genre, artikelgrupp mm. På 
orderraden kan ett fält finnas efter priskodsfältet, ingående antal i 
artikeln. Om artikeln ex. är en dubbelcd så skriver du in 2 i fältet, 
vilket då motsvarar de två olika skivorna som finns i dubbelcdn som 
är artikeln.
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Lagerorder

FIGURE 123. Lagerorder

Lagerorder allmänt

I lagerorder kan man registrera, kvittera, ändra, och skriva ut order för 
leverans till ett eget lagerställe. Vid ny order hämtas uppgifter från 
respektive lagerställe och läggs in i ordern. En order får inte annulleras 
när den är i leveransregistreringsläge eller inleveransläge.

Orderhuvud

ORDERNUMMER Int(10) Vid nyregistrering av en order, tryck 
SÄTTIN och systemet slår upp nästa 
lediga ordernummer. Om en order finns 
upplagd kan ordernumret anges direkt 
och aktuell order hämtas. Alternativt 
kan man söka på samtliga order, om 
man trycker SÖK. Därefter kan man 
trycka VÄLJ eller KLAR på en order för 
att ändra eller visa orderns innehåll.

FRÅN LAGER AlnB(2) Från lagerställe.

AlnB(30) Lagerställe benämning.
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TILL LAGER AlnB(2) Till lagerställe. 

AlnB(30) Lagerställe benämning.

AlnB(30) Lagerställe adress 1.

AlnB(30) Lagerställe adress 2.

AlnB(30) Lagerställe postadress.

STATUS Toggle Orderstatus.

•<NY ORDER > Ny order.

•<PLOCKLISTA> Plocklista är 
utskriven.

•<RESTORDER> Restorder.

•<SLUTUTLEV> Ordern är slututlevere-
rad.

•<SLUTINLEV> Ordern är slutinlevere-
rad.

•<ANNULLERAD> Ordern är 
annullerad.

LEVSÄTT AlnB(2) Leveranssätt.

LEVDAT Date Leveransdatum.

ORDDAT Date Orderdatum.

VÅR REF AlnB(3) Vår referens.

GODSM Aln(20) Godsmärke. 

Funktionstangenter lagerorder

• SÖK i fältet ORDERNUMMER ger visning av lagerorder.

• SÖK i fältet FRÅN LAGER ger visning av lagerställe.

• SÖK i fältet TILL LAGER ger visning av lagerställe.

• SÖK i fältet LEVSÄTT ger visning av leveranssätt.
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FIGURE 124. Lagerorder ordersök

Lagerorder ordersök

Resultatet från sökning på lagerorder.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

ORDDAT Date Orderdatum.

LEVDAT Date Leveransdatum.

REFERENS AlnB(20) Lagerställets referens.

FRÅN AlnB(2) Från lagerställe.

TILL AlnB(2) Till lagerställe.

STATUS Toggle Orderstatus.

•<NY ORDER> 

•<PLOCKLISTA> Plocklista är 
utskriven.

•<RESTORDER> Restorder.

•<SLUTUTLEV> Ordern är slututlevere-
rad.

•<SLUTINLEV> Ordern är slutinlevere-
rad.

•<ANNULLERAD> Ordern är 
annullerad.
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FIGURE 125. Orderradsregistrering

Orderradsregistrering vid beställning

Vid orderradsregistrering anges artikelnummer och därefter visas 
artikelns benämningar. Understiger disponibelt antal önskad kvantitet på 
en reserverad orderrad visas på meddelanderaden:  “DISPONIBELT     
150”. En artikel som är spärrad kan ej registreras, då ges meddelandet: 
”ARTIKEL SPÄRRAD ERSNR SAKNAS”. Recept-, Belopps- samt 
Tjänsteartiklar kan ej registreras i lagerorderrutinen. En orderrad kan 
bara annulleras i beställningsläge.

RAD Int(3) Orderradsnummer räknas upp automa-
tiskt och ställer markören på          
ARTIKELNUMMER-fältet.

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Värden hämtas från artikelregistret och 
markören hoppar till ANTAL. 

BENÄMNING 1 Aln(35) Benämning 1. Hämtas från artikelregis-
tret men kan ändras om så önskas. 

BENÄMNING 2 Aln(35) Benämning 2. Hämtas från artikelregis-
tret men kan ändras om så önskas. 

ANTAL Num(6,3) Antal lagerstället beställer. Kan ej min-
skas under det antal som redan levere-
rats. 

ENH Aln(3) Enhet. Hämtas från artikelregistret. 
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S AlfB(1) Anger orderradens status.

•“ “ = Registrerad.

•D = Delutlevererad.

•R = Restad/Delinlevererad.

•S = Slututlevererad.

•F = Färdig/Slutinlevererad.

•A = Annullerad.

Funktionstangenter orderradsregistrering

När en Artikel ej är vald så gäller följande.

• SÖK i fältet ARTIKELNUMMER ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på 
sidan 9-120. 

När en Artikel är vald så gäller följande.

• F5, se “Text” på sidan 3-47.

• F6, se “Artikelinformation” på sidan 3-48.

Övrig information orderradsregistrering

Om man gör ett hopp i radnummerserien, det vill säga registrerar ett 
högre radnummer än nästa lediga rad, så fortsätter räknaren att räkna 
från denna rad.

Då man matar in ett artikelnummer som är VARIANT, räcker det med 
att mata in själva BASEN därefter får man se vilka olika varianter som 
tillhör angiven bas, se “Visning varianter vid orderregistrering” på sidan 
9-135. Tänk på att varianten måste finnas upplagd på båda lagren för att 
det skall vara möjligt att lägga en lagerorder.
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FIGURE 126. Text

Text

Används för att visa kompletterande produktinformation till artikel samt 
för att koppla en text till orderraden. Text skrivs antingen in manuellt 
eller hämtas från produktinforegistret eller från det generella fasttex-
tregistret där allmänna texter kan läggas upp och användas.

REGISTERVAL Toggle

•<PRODUKTINFO> hämtar text från 
produktinforegistret.

•<TEXTREGISTER> hämtar text från 
textregistret.

TEXTREGISTER AlnB(3) Om <TEXTREGISTER> väljs i fältet 
REGISTERVAL, kommer markören att 
öppna upp ett nytt fält för sökning i 
fasttextregistret. SÖK söker i fasttex-
tregistret. Valfri text kan läggas upp i 
textrutan.

UTSKR PÅ Toggle Anger på vilka rapporter denna text 
skall komma med.

•<ALLA DOK> Skrivs ut på Plocklista 
och Följesedel.

•<PLOCKLISTA>Skrivs endast ut på 
Plocklista.
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FIGURE 127. Artikelinformation

Artikelinformation

Artikelinformation hämtas från orderraden och från artikeln för visning. 

BENÄMNING Aln(35)*2 Benämning 1 och benämning 2 i hem-
språk.

ERSARTIKEL Aln(18) Ersättningsartikel.

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer.

AlnB(30) Leverantörsnamn.

RESERVERAT Toggle

•<UTAN RESRV> Anges automatiskt.

•<RESERVERAT> För att få information 
om disponibelt understiger beställt 
antal samt kunna reservera lagerplats 
och batchnummer, krävs det att order-
raden är reserverad.

Num(6,3) Reserverat antal för denna orderrad. En 
artikel.

LEVERERAT Num(6,3) Tidigare levererat antal för orderraden.

LAGERSALDO Num(8,3) Lagersaldo på Artikeln just nu.
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BESTÄLLT Num(8,3) Beställt antal hos leverantör som ännu 
ej kommit hem.

KUNDORDER Num(8,3) Antal i kundorder för artikeln på som 
ännu ej levererats.

DISPKVANT Num(8,3) LAGERSALDO minus reserverade KUN-

DORDER dock inklusive spärrade 
FIFO-poster. Det antal som kan levere-
ras direkt från lager. 

LEVDATUM Date Önskat leveransdatum.

ORDERKVANT Num(6,3) Orderkvantitet enligt artikelregister. 
Kan visa antal i en förpackning.

STRUKTUR Toggle Vad har Artikeln för struktur?

•<NORMAL> standard artikel.

RESTNOTERAS Toggle Får Artikeln restnoteras?

•<JA>

•<NEJ> Orderrader sätts automatiskt till 
slutlevererade.

SERIENR Toggle

•<NEJ>

•<JA> Artikeln är kopplat till serienum-
merregistret. Ej relevant i lagerorder.

ARTIKELGRUPP AlnB(4) Artikelns artikelgruppstillhörighet.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Artikelns lagerplats i lagret.

Funktionstangenter artikelinformation

• F5, se “Visa lager” på sidan 3-50.

• F6, se “Leveransinformation” på sidan 5-51.

• F7, se “Reservera i lager allmänt” på sidan 3-51.
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FIGURE 128. Visa lager

Visa lager

Informationen hämtas från artikeln och respektive lagerställe och den 
ger en överblick på hur artikeln ser ut i disponibelt antal, lagersaldo, 
antal i order, antal beställda samt leverantörens/leverantörernas lager 
och lagersaldo.

LS AlnB(2) Lagerställe.

BENÄMNING Aln(30) Lagerställebenämning.

DISPKVANT Num(8,3) Disponibel kvantitet. Inklusive spär-
rade inleveranser.

LAGERSALDO Num(8,3) Lagerställesaldo.

ORDER Num(8,3) Antal i kundorder.

BESTÄLLT Num(8,3) Antal i beställning.

Funktionstangenter visa lager

• AVBRYT för att återgå till Artikelinformation.
Gardeco Datasystem AB



INKÖP
Lagerorder

V

V

V

FIGURE 129. Reservera i lager

Reservera i lager allmänt

Reservation i lager kan göras om man önskar leverera en vara från en 
viss lagerplats och/eller med ett visst batchnummer. Samtliga lagerplat-
ser och batchnummer skrivs därefter ut på plocklistan. Observera att en 
spärrad FIFO-post ej kan reserveras i rutinen. Då ges meddelandet 
”DISPONIBELT ÄR NOLL”.

POS  Int(3) Position.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

ANTAL Num(8,3) Antal.

Funktionstangenter reservera i lager

• SÄTT IN i fältet POS för att se vilka lagerplatser och batchnummer 
som är inlagda på artikeln, se “Visning lagerplatser” på sidan 3-52.

• KLAR lagrar registrerade ändringar och återgår till Artikelinformatio-
nen.
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FIGURE 130. Visning lagerplatser

Visning lagerplatser

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

DISPANT Num(8,3) Disponibel kvantitet.

TOTALT Num(8,3) Totalt antal.

SALDO Num(8,3) Lagerställesaldo.

ORDER Num(8,3) Antal i kundorder.

Funktionstangenter visning lagerplatser

• VÄLJ eller tryck KLAR på markerad lagerplatsrad gör att den kom-
mer in i ändraläge. Observera att en rad som har värden mindre än 
noll ej kan väljas.

• SÖK på markerad lagerplatsrad för visning av inleveranser, se “Visn-
ing inleveranser” på sidan 3-53.
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FIGURE 131. Visning inleveranser

Visning inleveranser

LEVDAT Date Leveransdatum.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

DISPANT Num(8,3) Disponibel kvantitet.

SALDO Num(8,3) Lagerställesaldo.

ORDER Num(8,3) Antal i kundorder.

SPÄRR Toggle Artikelstatus.

•<NEJ> Normal artikelstatus.

•<JA> Artikeln är spärrad på den lager-
platsen.

Funktionstangenter visning inleveranser

• AVBRYT för att återgå till Visning lagerplatser.
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FIGURE 132. Slutsida beställning lagerorder

Slutsida beställning lagerorder

TEXT AlnB(3) Möjlighet att ange fasttext kod. SÖK 
ger en rullbild på fasta texter.

TEXTRAD Aln(45) * 9 Valfri text kan registreras.

STATUS Toggle Visar en orders status.

•<NY ORDER>

•<ANNULLERAD>

•<RESTORDER>

•<DELUTLEV>

•<SLUTUTLEV>

•<SLUTINLEV>

VOLYM Num(9,3) Bruttovolym (i dm3/liter). 

NETTOV Num(9,3) Nettovikt (i kilo).

BRUTTOV Num(9,3) Bruttovikt (i kilo). Ändras i samband 
med leveransregisteringen om så öns-
kas.

KOLLI Int(5) Antal kolli.
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UTSKR Toggle Vid beställning. Anger om någon lista 
skall skrivas ut och i så fall vilken.

•<INGEN> 

•<PLOCKLISTA> Observera att plock-
lista bara kan skrivas ut i Lagerorderru-
tinen. En plocklista kan ej skrivas ut 
om det inte går att leverera något. Då 
ges meddelandet: ”PLOCKLISTA EJ 
UTSKRIVEN”.

UTSKR Toggle Vid leveransregistrering. Anger om 
följesedel skall skrivas ut.

•<FÖLJESEDEL> Skriver ut informa-
tion om restnoteringar med mera. 
Därefter hamnar ordern i inlever-
ansläge.
•<INGEN>

Funktionstangenter slutsida beställning lagerorder

• AVBRYT sparar ordern och avslutar inmatning.

• KLAR sparar ordern och skriver ut rapport om detta begärts.

• SÖK i fältet TEXT ger visning av fasta texter.
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FIGURE 133. Leveransregistrering 

Leveransregistrering

Den information som står på plocklistan angående reserverat antal åter-
finns på orderraden. Skall en rad ändras anges radnummer och ett nytt 
levererat antal kan registreras. De rader som ändras visas i fönstret med 
en asterisk (*) med det registrerade antalet. Om en rad ej kan leverera 
fullt av en artikel enligt plocklistan och inleverans av artikeln sker efter 
utskrift av plocklista och fler kan levereras, ställs en fråga i orderhuvu-
det i samband med leveransregistrering: ”TA MED NYA VAROR”. Om 
man svarar ”JA” då, markeras dessa rader med ”+”. Observera att syste-
met ej tar hänsyn till om de inlevererade är spärrade eller ej. Man kan 
ändra en rad hur många gånger som helst. Det är den sista registreringen 
som gäller. Om avslut ej kan göras direkt kan man avbryta hela registre-
ringen av ordern och återkomma senare. En orderrad får inte annulleras 
när den är i leveransregistreringsläge. Man kan göra nyuppläggning av 
orderrad i leveransregistreringsläge. De nyupplagda orderraderna mark-
eras med ”+”. 

POS Int(3) Position.

PLATS Aln(5)*2 Lagerplats.

ARTIKEL/BATCHNR

AlnB(18) Artikelnummer.

Aln(18) Batchnummer.

BENÄMNING Aln(35)*2 Benämning 1 och benämning 2.
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LEVERANS Num(6,3) Antal som beställts från respektive 
lagerställe.

Num(6,3) Antal som levereras från respektive 
lagerställe. Kan över- samt dellevere-
ras.

ENH Aln(3) Enhet. Hämtas från artikelregistret.

FÖRPACKNING Int(5) Förpackningsantal.

Aln(3) Förpackningsenhet.

Funktionstangenter leveransregistrering

• SÄTTIN i fältet POS ger möjlighet att lägga upp en ny orderrad. Det 
går även bra att reservera de lagerplatser man tagit ifrån. Då ytterlig-
gare orderrader ej önskas är det bara att trycka KLAR eller AVBRYT 

för att återgå till orderradskvitteringen. 

Övrig information orderradsregistrering vid 
leveransregistrering

Orderrader som ej finns med på plocklistan men återfinns på ordern kan 
ej ändras under leveransregisteringen. Dessa orderrader har ett leverans-
datum som är längre fram i tiden och kan endast ändrats efter att lever-
ansregisteringen är avslutad.
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FIGURE 134. Leveransregistrering utan uttag av plocklista 

Leveransregistrering utan uttag av plocklista

RAD Int(3) Radnummer.

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Artikelnummer.

BENÄMNING Aln(35)*2 Benämning 1 och benämning 2.

ANTAL Num(6,3) Beställt antal.

Num(6,3) Levererat antal. 

Toggle Leveransstatus.

•<SLUTLEVERANS> Vid full leverans 
föreslås status <SLUTLEVERANS> 
vilket innebär att orderraden ej kan 
användas för ytterligare leveranser.

•<DELLEVERANS> Vid delleverans av 
beställt antal föreslås status <DELLEV-

ERANS> vilket innebär att raden rest-
noteras. Om artikeln ej får restnoteras 
sätts statusen automatiskt till <SLUT-

LEVERANS> men kan ändras till <DEL-

LEVERANS>.

ENH Aln(3) Enhet. Hämtas från artikelregistret.
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S AlfB(1) Orderradens status.

•“ “ = Registrerad.

•A = Annullerad.

•S = Slututlevererad.

•F = Färdig/Slutinlevererad.

•D = Delutlevererad.

•R = Restad/Delinlevererad.

Funktionstangenter vid leveransregistrering vid ej uttag 
av plocklista

När en Artikel ej är vald så gäller följande.

• SÖK i fältet ARTIKELNUMMER ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på 
sidan 9-120. 

När en Artikel är vald så gäller följande.

• F5, se “Text” på sidan 3-47.

• F6, se “Artikelinformation” på sidan 3-48.
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FIGURE 135. Slutsida leveransregistrering

Slutsida leveransregistrering

Denna sida kommer upp vid leveransregistrering. Den ger flera alterna-
tiv för att underlätta registreringen av en utleverans.

UTLEVERERAT FRÅN LAGER

Date Leverans datum. Dagens datum anges 
automatiskt.

LEVERANS ÖVRIGA RADER

Toggle Övriga rader avser de rader som inte 
kvitterats.

•<ENLIGT PLOCKLISTA> Alla rader 
som ej kvitterats manuellt, levereras 
enligt plocklistan.

•<EJ LEVERERAT> Alla rader som ej 
kvitterats ligger kvar.

ORDERSTATUS Toggle

•<RESTORDER OM DELLEV> Ger en 
restorder om alla rader inte levereras.

•<SLUTLEVERANS> Sätter alla rader 
som slutlevererade oavsett om utlever-
ans skett eller ej.
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FIGURE 136. Orderradsregistrering vid inleverans

Orderradsregistrering vid inleverans

RAD  Int(3) Markören ställer sig på RAD. Detta för 
att underlätta kvittering. Det går ej att 
lägga upp nya rader i inleveransläge.

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Artikelnummer.

BENÄMNING Aln(35)*2 Benämning 1 och benämning 2.     
Hämtas från artikelregistret men kan 
ändras om så önskas.

ANTAL Num(6,3) Beställt antal.

Num(6,3) Antal inlevererade. Kan ej ändras.

ENH Aln(3) Enhet. Hämtas från artikelregistret.

S AlfB(1) Anger orderradens status.

•A = Annullerad.

•S = Slututlevererad.

•F = Färdig/Slutinlevererad.

•D = Delutlevererad.

•R = Restad/Delinlevererad.
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Funktionstangenter vid inleveransregistrering

När en Artikel är vald så gäller följande.

• F5, se “Text” på sidan 3-47.

• F6, se “Artikelinformation” på sidan 3-48.

• ENTER i fältet ANTAL för ändring av lagerplats, se “Ändra lagerplats 
vid inleverans” på sidan 3-63.
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FIGURE 137. Ändra lagerplats vid inleverans

Ändra lagerplats vid inleverans

BUFFERT Aln(5)*2 Buffertlagerplats. 

POS  Int(3) Position.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

ANTAL Num(8,3) Antal.

SPÄRR Toggle Artikelstatus.

•<NEJ> Normal artikelstatus.

•<JA> Artikeln spärras på lagerplatsen.

Funktionstangenter ändra lagerplats vid inleverans

• KLAR lagrar registrerade ändringar och återgår till registreringen.
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FIGURE 138. Slutsida inleverans

Slutsida inleverans

Denna sida kommer upp vid inleveransregistrering. Den ger flera alter-
nativ för att underlätta registreringen av inlevererade varor.

INLEVERERAT I LAGER

Date Det datum då varorna lagts in i lagret. 
Dagens datum föreslås.

ORDERSTATUS Toggle

•<RESTORDER OM DELLEV> Ger en 
restorder om ej alla rader inlevererats.

•<SLUTLEVERANS> Sätter alla rader 
som slutlevererade oavsett om inlever-
ans skett eller ej.

Övrig information slutsida inleverans

Lagersaldon uppdateras ej genom inleveranskvitteringen. Först när upp-
datering sker i rutinen lagertransaktioner ändras artikelns lagersaldo. 
Detta görs för att samordna alla transaktioner som registrerats på varje 
artikel via rutinen lagertransaktioner. Samordnade transaktioner är 
inleverans via inköpsorder och lagerorder, direktinleverans utan 
beställning, artikelkassation samt retur till leverantör.
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FIGURE 139. Beställda artiklar

Beställda artiklar

Rapporten visar de artiklar vars beställningar ännu ej levererats, inklu-
sive direktleveranser och lagerskaff.

LAGER AlnB(2) Urval på lagerställe.

ARTIKELGRUPP AlnB(9) Urval på artikelgrupp.

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Urval på artikelnummer.

LEVERANTÖRSNUMMER

AlnB(10) Urval på leverantörsnummer.

Funktionstangenter beställda artiklar

• PIL UPP i fältet ARTIKELGRUPP ger möjlighet att ändra/skriva in ett 
lagerställe. 

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen. Blankt urval ger alla.
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FIGURE 140. Leveransbevakning

Leveransbevakning

Rapporten visar samtliga beställningar med tillhörande orderrader som 
ännu ej levererats, inklusive direktleveranser och lagerskaff. Genom att 
ange önskat bevakningsdatum undantas de beställningar som skall lev-
ereras senare än det angivna datumet. Telefonnummer och kontaktman 
till leverantören skrivs ut på rapporten tillsammans med uppgifter om 
beställda artiklar och resterande ej levererat antal.

LAGER AlnB(2) Urval på lagerställe.

BEVAKNINGSDATUM Date           Är fältet blankt visas samtliga lever-
antörers beställningar.

LEVERANTÖRSNUMMER

AlnB(10) Skall leveranser från en speciell lever-
antör bevakas ange leverantören.

Funktionstangenter leveransbevakning

• PIL UPP i fältet BEVAKNINGSDATUM ger möjlighet att ändra/skriva 
in ett lagerställe. 

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen. Blankt urval ger alla.
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FIGURE 141. Inköpsbehov/automatorder

Inköpsbehov/automatorder

FUNKTION Toggle

•<MEDIAINKÖP> Vid inköpsbehov på 
enstaka lagaer, anpassat för bok och 
skivhandlare.

•<LOKALT INKÖP> Vid inköpsbehov 
på enstaka lager.

•<CENTRALT INKÖP> Vid inköpsbehov 
på ett eller flera lager.

•<DIREKTLEVERANS> Vid direktlever-
ans till kund.

Inköpsbehov allmänt

Rutinen består av inköpsbehovslistor samt automatisk generering av 
inköpsorder. Behovslistorna skriver ut inköpsförslag för lagerartiklar 
med status <AKTIV> som behöver beställas hem baserat på registrerade 
beställningspunkter och lagerskaffar. Om en viss leverantör valts kan en 
inköpsorder automatiskt skapas med dagens datum som leveransdatum. 
Ändringar kan sedan ske i rutinen inköpsorder, se “Inköpsorder” på 
sidan 3-2. Då ett större antal artiklar skall hanteras kan dessa klassi-
ficeras i separata varuklasser “A-E”. På detta sätt kan artiklar med större 
omsättning köpas oftare för att hålla lagret på en lägre nivå. 
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En lämplig indelning kan vara:

• A = artiklar med god omsättning.

• B = artiklar som säljs i mindre omfattning men bör finnas på lager.

• C = beställningsvaror och varor som kan få ta slut under kortare tid.

• D,E = utgående varor, prover med mera.

Övrig information inköpsbehov. 

• Rekommendationer:                                                                                  
För att optimera inköp behövs en inköpsplanering. Systemet bygger 
på att inköparen anger när han tänker beställa nästa gång men föres-
lår alltid en månad framåt. Om leverantören har korta leveranstider 
måste inköp göras oftare och datumet ändras före bearbetning för att 
hålla lagret på en optimal nivå.

• När uppstår en brist?                                                                             
Funktionen för brist beräknas för perioden som valts enligt följande:

Vald funktion medelförbrukning

1. Lagersaldo + Beställda varor inom perioden - Medelförbrukning * (100 + 
säkerhetslager%) / 100 - Beställningspunkt

Vald funktion budget

2. Lagersaldo + Beställda varor inom perioden - Budgeterat antal * (100 + 
säkerhetslager%) / 100 - Beställningspunkt

Undantag då kundorder för perioden är större än beräknad försäljning

3. Lagersaldo + Beställda varor inom perioden - Order inom perioden - 
Beställningspunkt - Medelförbrukning * Säkerhetslager%

Observera att beställningspunkten normalt skall sättas till ett värde som 
motsvarar förbrukning under förväntad leveranstid från leverantören. 
Exempelvis Medelförbrukning * antal leveransdagar / 30

• Beställningsvaror:                                                                                    
Artiklar som tillhör varuklass C, D eller E och har beställningspunkt 
och säkerhetslager satt till 0, visar endast brist om det finns kun-
dorder som överstiger lagersaldo.

• Förpackningar
Då förpackningsantal angetts för artikeln justerar beställt antal uppåt 
till närmaste antal hela förpackningar.
Gardeco Datasystem AB



INKÖP
Inköpsbehov/automatorder

T

FIGURE 142. Mediainköp

Mediainköp

FUNKTIONSVAL Toggle

•<UTSKRIFT BEHOVSLISTA> Skriver ut 
en behovslista med de urval som angi-
vits, sorterat i artielgruppsordning.

•<AUTOMAT-BESTÄLLNING> Skapar 
en inköpsorder med de urval som angi-
vits. Endast om ett leverantörsnummer 
angetts i urvalet.

•<ORDERKÖ > Genererar en behovs-
lista på skärmen grundad på inköpsbe-
hov, beställningspunkt, order mm. Där 
kan man bearbeta behovslistan till rätt 
antal, välja leverantör, f.r.o.m datum 
osv.

URVAL

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

INKÖPARE AlnB(18) Inköpare. SÖK ger visning av säljare.

ARTIKELNR AlnB(2) Artikelnummer, kan kombineras t.ex. 
“123*”, blankt ger samtliga.
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LEVERANTÖR AlnB(2) Leverantörsnummer, endast en lever-
antör i taget. Blank ger en behovslista/
orderkö med samtliga leverantörer. 

ARTGRUPP AlnB(2) Artikelgrupp, kan t.ex. kombineras 
“100:200” som ger alla artikelgrupper 
mellan 100 och 200.

GENRE AlnB(2) Genre.

LAGERSALDO AlnB(2) Lagersaldo.

ENHET AlnB(2) Enhet.

FROM DATUM AlnB(2) Det datum som man vill beräkna 
behovet ifrån, d.v.s. från förra gången 
man gjorde en beställning. Som förslag 
ges datumet en månad tidigare.

TOM DATUM AlnB(2) Det datum man vill beräkna behovet 
till, d.v.s. till nästa gång man avser göra 
en ny beställning.

UTDATA

FUNKTION Toggle

•<HELA BEHOVET MED ANSKAFF> 
Visar hela behovet för valt lagerställe 
inklusive lagerskaffar.

•<ENDAST ANSKAFF> Visar endast 
behovet för orderrader med leveranstyp 
LAGERSKAFF. 

•<HELA BEHOVET UTAN ANSKAFF> 
Visar endast behovet för orderrader 
utan leveranstyp LAGERSKAFF.

•<FÖRSÄLJNING MED ANSKAFF> 
Visar de artiklar som haft försäljning 
enilgt de urval som gjorts, inklusive 
lagerskaffar.

•<FÖRSÄLJNING UTAN ANSKAFF> 
Visar de artiklar som haft försäljning 
enilgt de urval som gjorts, exklusive 
lagerskaffar.

•<ENDAST EJ RESERVERAD> Tar 
endast med de artiklar som inte är 
reserverade, se “Artikelinformation” på 
sidan 7-42.
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•<HUVUDLEVERANTÖR> Endast de 
artiklar som tillhör huvudleverantören 
tas med,se “Artikelregister fliken 
allmänt” på sidan 5-2.

•<HUVUD/UNDERLEV> Visar en lever-
antörs samtliga artiklar. Detta alternativ 
kan bara väljas om man angivit en lev-
erantör.

FUNKTION Toggle

•<MED INKÖPSBEHOV> Visar artiklar 
med inköpsbehov. Vid automatgenere-
ring av beställning kan endast detta 
alternativ anges.

•<SAMTLIGA I URVAL> Visar samtliga 
artiklar utan hänsyn till om brist före-
ligger.

FUNKTION Toggle Välj vilken layout du vill ha på behovs-
listan.

•<A-LISTA> Mer detaljerat inköpsförs-
lag för lagerartiklar.

•<B-LISTA> Inköpsförslag för lagerar-
tiklar.

Funktionstangenter inköpsbehov media inköp

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen.

• SÖK i fältet INKÖPARE ger visning av säljare.

• SÖK i fältet ARTIKELNR ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på sidan 
9-120.

• SÖK i fältet LEVERANTÖR ger ett sökfönster, se “Leverantörsök” på 
sidan 9-130.

• SÖK i fältet ARTGRUPP ger visning av alla artikelgrupper.

• AVBRYT lämnar rutinen.

• KLAR startar en utskrift eller skapar en orderkö som visas på skär-
men beroende på fältet FUNKTIONSVAL.

• F5 startar rutinen Administrera beställningar.
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FIGURE 143. Orderkö

Orderkö

I orderkön anger du det antal som skall köpas in för varje artikel, 
beroende på vilken UTDATA du valt så kan ett antal föreslås att köpas 
in.

LEVERANTÖR AlnB(2) Leverantör.

BENÄMNING 1 Num(18) Benämning 1.

BENÄMNING 2 AlnB(2) Benämning 2.

SALDO AlnB(2) Lagersaldo.

BEST AlnB(2) Antal som ligger i beställning hos lev-
erantör.

ORDER AlnB(2) Antal som är reserverade i kundorder.

ENH AlnB(2) Enhet.

INPRIS AlnB(2) Inköpspris hos leverantör.

V2 AlnB(2) Försäljning dag 8-14 bakåt i tiden.

V1 AlnB(2) Försäljning den senaste 7 dagars peri-
oden.
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TOT AlnB(2) Total försäljning för den datum inter-
vall som gjorts i urvalet.

ARTIKELNR AlnB(2) Artikelnummer.

BEHOV AlnB(2) Antal som bör köpas in enligt beställn-
ingspunkt, säkerhetslager, kundorder 
mm.

Funktionstangenter orderkö

• F6 ger visning av artikelinformation för markerad rad. 

• F7 ger visning av inköpshistorik för markerad rad.

• F8 ger visning av artikelhistorik för markerad rad.

• F9 visar en graf för försäljningen av markerad rad.
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FIGURE 144. Administera beställningar

Administrera beställningar

I administrera beställningar kan du direkt skicka iväg beställning till 
leverantör samt starta inköpsorder om t.ex. redigering av rader behövs.

INK AlnB(2) Inköpare.

DATUM Num(18) Beställningsdatum.

LEVERANTÖR AlnB(2) Leverantörsnummer.

BELOPP AlnB(2) Belopp.

VAL AlnB(2) Valuta.

INKÖPSORDER AlnB(2) Inköpsordernummer.

STATUS AlnB(2) Orderstatus.

TYP AlnB(2) Typ.

SKICKA BESTÄLLNINGAlnB(2) Markera rad med VÄLJ, avmarkera 
med VÄLJ.

Funktionstangenter administrera beställningar

• F5 öppnar den markerade radens inköpsorder.

• F6 skickar beställningar för de markerade raderna.
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FIGURE 145. Inköpsbehov lokalt inköp

Inköpsbehov lokalt inköp

FUNKTIONSVAL Toggle

•<UTSKRIFT BEHOVSLISTA> Skriver ut 
en behovslista med de urval som angi-
vits, sorterat i artikelgruppsordning.

•<AUTOMAT-BESTÄLLNING> Skapar 
en inköpsorder med de urval som angi-
vits. Endast om ett leverantörsnummer 
angetts i urvalet.

URVAL

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer, kan kombineras till 
exempel “123*”, blankt ger samtliga.

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer, endast en lever-
antör i taget. Blank ger en lista med 
samtliga leverantörer. 
Leverantörsuppgifter måste registreras 
på artikeln för att inköpsförslag skall 
kunna ges, se “Leverantörsartiklar” på 
sidan 6-10. Alternativt för inmatning 
via artikel, se “Leverantörsuppgifter” 
på sidan 5-21.
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ARTGRUPP AlnB(9) Artikelgrupp, kan kombineras till 
exempel “100:200” ger alla artiklar 
mellan grupp “100” och “200”.

GENRE AlnB(9) Genre.

ENHET AlnB(9) Enhet.

VARUKLASS Toggle

•<SAMTLIGA> Tar med samtliga varuk-
lasser, se “Artikelregister fliken 
Övrigt” på sidan 5-8.

•<A-KLASS> Endast varuklass A.

•<B-KLASS> Endast varuklass B.

•<C-KLASS> Endast varuklass C.

TOM DATUM Date Det datum man vill beräkna behovet 
till, d.v.s. till nästa gång man avser göra 
en ny beställning. Som förslag ges 
dagens datum och en månad framåt. 

UTDATA

FUNKTION Toggle

•<HELA BEHOVET> Visar hela behovet 
för valt lagerställe.

•<ENDAST ANSKAFF> Visar endast 
behovet för orderrader med leveranstyp 
LAGERSKAFF. Obs. att det bara är 
huvudleverantören till en lagerskaff 
som kan få beställningen samt att 
orderrader med leveranstyp LAGER-
SKAFF blandas med vanliga 
lagerinköp från samma leverantör. 

HLEV Toggle

•<HUVUDLEVERANTÖR> Endast de 
artiklar som tillhör huvudleverantören 
tas med, se “Artikelregister fliken 
allmänt” på sidan 5-2. 

•<HUVUD/UNDERLEV> Visar en lever-
antörs samtliga artiklar. Kan bara väljas 
om man angivit en leverantör.
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FUNKTION Toggle

•<MED INKÖPSBEHOV> Visar artiklar 
med inköpsbehov. Vid automatgenere-
ring av beställning kan endast detta 
alternativ anges.

•<SAMTLIGA I URVAL> Visar samtliga 
artiklar utan hänsyn till om brist före-
ligger.

FUNKTION Toggle Observera att behovsberäkningen all-
tid tar hänsyn till lagda kund- och 
inköpsorder.

•<MEDELFÖRBRUKNING> Inköpsbe-
hovet beräknas med avseende på 
medelförbrukning, se “Artikelregister 
fliken Övrigt” på sidan 5-8. 

•<BUDGETERAD FÖRBR> Inköpsbe-
hovet beräknas med avseende på års-
budget och angiven fördelningsmall, se 
“Fördelningsmall” på sidan 8-26.

FÖRDMALL AlnB(3) Ange fördelningsmall som önskas vid 
beräkning av inköpsbehov via budget.

AlnB(20) Fördelningsmallsbenämning.

Funktionstangenter inköpsbehov lokalt inköp

• PIL UPP i fältet ARTIKELNR ger möjlighet att ändra/skriva in ett 
lagerställe. 

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen.

• SÖK i fältet ARTIKELNR ger ett sökfönster.

• SÖK i fältet LEVERANTÖR ger ett sökfönster.

• SÖK i fältet ARTGRUPP ger visning av alla artikelgrupper.

• SÄTTIN i fältet TOM DATUM ger dagens datum och en månad framåt.

• AVBRYT lämnar rutinen.

• KLAR startar utskrift eller skapar en inköpsorder beroende på fältet 
FUNKTIONSVAL.

• SÖK i fältet FÖRDMALL visar de fördelningsmallar som lagts upp.

• F5 öppnar rutinen Administrera beställningar, se “Administrera 
beställningar” på sidan 3-74.
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FIGURE 146. Inköpsbehov centralt inköp

Inköpsbehov centralt inköp

Beställningen får lager satt till Centrallagret, se “Företagsregister fliken 
Frakt” på sidan 9-7.

FUNKTIONSVAL Toggle

•<UTSKRIFT BEHOVSLISTA> Skriver ut 
en behovslista med de urval som angi-
vits, sorterat i artikelgruppsordning.

•<AUTOMAT-BESTÄLLNING> Skapar 
en inköpsorder med de urval som angi-
vits. Endast om ett leverantörsnummer 
angetts i urvalet. 

URVAL

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer, kan kombineras till 
exempel “123*”, blankt ger samtliga.

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer, endast en lever-
antör i taget. Blank ger en lista med 
samtliga leverantörer. 
Leverantörsuppgifter måste registreras 
på artikeln för att inköpsförslag skall 
kunna ges, se “Leverantörsartiklar” på 
sidan 6-10.
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GENRE AlnB(2) Genre.

ENHET AlnB(2) Enhet.

ARTGRUPP AlnB(9) Artikelgrupp, kan kombineras till 
exempel “100:200” ger alla artiklar 
mellan grupp “100” och “200”.

VARUKLASS Toggle

•<SAMTLIGA> Tar med samtliga varuk-
lasser, se “Artikelregister fliken 
Övrigt” på sidan 5-8.

•<A-KLASS> Endast varuklass A.

•<B-KLASS> Endast varuklass B.

•<C-KLASS> Endast varuklass C.

TOM DATUM Date Det datum som man vill beräkna 
behovet till, det vill säga till nästa gång 
man avser göra en ny beställning. Som 
förslag ges dagens datum och en månad 
framåt.

UTDATA

HLEV Toggle

•<HUVUDLEVERANTÖR> Endast de 
artiklar som tillhör huvudleverantören 
tas med, se “Artikelregister fliken 
allmänt” på sidan 5-2. 

•<HUVUD/UNDERLEV> Visar en lever-
antörs samtliga artiklar. Detta alternativ 
kan bara väljas om man angivit en lev-
erantör.

FUNKTION Toggle

•<MED INKÖPSBEHOV> Visar artiklar 
med inköpsbehov. Vid automatgenere-
ring av beställning kan endast detta 
alternativ anges.

•<SAMTLIGA I URVAL> Visar samtliga 
artiklar utan hänsyn till om brist före-
ligger.

FUNKTION Toggle Observera att behovsberäkningen all-
tid tar hänsyn till lagda kund- och 
inköpsorder.
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•<MEDELFÖRBRUKNING> Inköpsbe-
hovet beräknas med avseende på 
medelförbrukning, se “Artikelregister 
fliken Övrigt” på sidan 5-8. 

•<BUDGETERAD FÖRBR> Inköpsbe-
hovet beräknas med avseende på års-
budget och angiven fördelningsmall, se 
“Fördelningsmall” på sidan 8-26.

FÖRDMALL AlnB(3) Ange fördelningsmallen som önskas 
vid beräkning av inköpsbehov via 
budget.

AlnB(20) Fördelningsmallsbenämning.

Funktionstangenter inköpsbehov centralt inköp

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen. Blankt urval ger alla.

• SÖK i fältet ARTIKELNR ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på sidan 
9-120.

• SÖK i fältet LEVERANTÖR ger ett sökfönster, se “Leverantörsök” på 
sidan 9-130.

• SÖK i fältet ARTGRUPP ger visning av alla artikelgrupper.

• SÄTTIN i fältet TOM DATUM ger dagens datum och en månad framåt.

• AVBRYT lämnar rutinen.

• KLAR startar utskrift eller skapar en inköpsorder beroende på fältet 
FUNKTIONSVAL.

• SÖK i fältet FÖRDMALL visar de fördelningsmallar som lagts upp.

• F5 öppnar rutinen Administrera beställningar, se “Administrera 
beställningar” på sidan 3-74.
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FIGURE 147. Inköpsbehov direktleverans

Inköpsbehov direktleverans

Inköpsbehov direktleverans består av två delar, inköpsbehovslista samt 
automatisk generering av en inköpsorder. Observera att det bara är 
huvudleverantören till en direktlev som kan få beställningen.

Behovslistan skriver ut inköpsförslag för lagerartiklar med status 
<AKTIV> som behöver beställas hem baserat på registrerade direktlever-
anser.

FUNKTIONSVAL Toggle

•<UTSKRIFT BEHOVSLISTA> Skriver ut 
en behovslista med de urval som angi-
vits, sorterat i artikelgruppsordning.

•<AUTOMAT-BESTÄLLNING> Skapar 
en inköpsorder med de urval som angi-
vits. Endast om ett leverantörsnummer 
angetts i urvalet. 

URVAL

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer, kan kombineras till 
exempel “123*”, blankt ger samtliga.

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer. 
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ARTGRUPP AlnB(9) Artikelgrupp.

GENRE AlnB(9) Genre.

ENHET AlnB(9) Enhet.

KUNDORDER Int(10) Kundordernummer.

TOM DATUM Date Det datum som man vill beräkna 
behovet till.

UTDATA

HLEV Toggle

•<HUVUDLEVERANTÖR> Endast de 
artiklar som tillhör huvudleverantören 
tas med, se “Artikelregister fliken 
allmänt” på sidan 5-2. 

•<HUVUD/UNDERLEV> Visar en lever-
antörs samtliga artiklar. Detta alternativ 
kan bara väljas om man angivit en lev-
erantör.

Funktionstangenter direktleveranser

• PIL UPP i fältet ARTIKELNR ger möjlighet att ändra/skriva in ett 
lagerställe. 

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen. Blankt urval ger alla.

• SÖK i fältet ARTIKELNR ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på sidan 
9-120.

• SÖK i fältet LEVERANTÖR ger ett sökfönster, se “Leverantörsök” på 
sidan 9-130.

• SÖK i fältet ARTGRUPP ger visning av alla artikelgrupper.

• SÄTTIN i fältet TOM DATUM ger dagens datum och en månad framåt.

• AVBRYT lämnar rutinen.

• KLAR startar utskrift eller skapar en inköpsorder beroende på fältet 
FUNKTIONSVAL.

• F5 öppnar rutinen Administra beställningar, se “Administrera 
beställningar” på sidan 3-74.
Gardeco Datasystem AB



INKÖP
Lagertransaktioner
Lagertransaktioner

FIGURE 148. Lagertransaktioner

Lagertransaktioner allmänt

Lagertransaktioner används för att registrera händelser som ej skett via 
en inköpsorder, uppdatera lagersaldo, skapa inköpshistorik, skriva ut 
transaktionslista, skriva ut lista på inlevererade tjänster, belopp samt 
restorderlista på de kundorder som frisläppts för utleverans, d.v.s. 
restorder som ej är utskrivna, samt uppdatera lagervärderingen. Det ska-
pas ett verifikationsnummer per leverantör och kurs för vald funktion.
Vid uppdatering av lagertransaktioner kan en restorderlista skrivas ut, 
den innehåller information om kunden samt en egen streckkod för just 
denna lagerskaff, detta för kontroll av kundnummer vid försäljning. 

FUNKTION Toggle

•<UPPDATERING> Rapport skrivs ut 
efter att alla transaktioner har uppdater-
ats. Uppdatering av lagervärde sker 
automatiskt i samband med lagertran-
saktions uppdateringen.

•<ARTIKELKASSATION> Vid kassering 
av artikel.

•<DIREKTINLEVERANS> Leverans utan 
beställning.
•<RETUR LEVERANTÖR>
Gardeco Datasystem AB 3-83



INKÖP
Lagertransaktioner

3-84
Funktionstangenter lagertransaktioner

• F5 för ändring av integrering redovisning, se “Konto Ändring” på 
sidan 8-12.

• F6 skickar lagrade sms om funktionen är installerad, se “Skicka SMS/
Meddelande” på sidan 9-106.
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FIGURE 149. Uppdatering av lagertransaktioner

Uppdatering av lagertransaktioner

Så snart inleverans registrerats bör uppdatering ske. Rapport skrivs ut 
avseende transaktioner samt en restorderlista som visar de orderrader 
som frisläppts för utleverans. Lagda artbetsorder markeras med ett ”A”. 
Därefter reserveras lagda lagerorder. Inlevererade tjänste- och belopp-
sartiklar skrivs ut på separat lista. Lagersaldot ändras först vid uppdater-
ing. Reserverat antal uppdateras i leveransdatumordning med det 
sammanlagda antalet från alla transaktionstyper. 

Lagervärderingsuppdatering sker i samband med varje uppdatering av 
gjorda inleveranser. I samband med uppdateringen sker även uppdater-
ing av kalkylpris och utpris på de recept som har kalkyltyp 
<AUT KALKYL>/ <AUTOUTPRIS> i artikelregistret. Men även kalkylpris, 
fifopris och senast inpris uppdateras på de artiklar som inlevererats. 
Gäller inte för de artiklar som är lagerskaff eller direktleverans.

Varje transaktion/inköpsorder/lagerorder skapar automatiskt en verifika-
tion (gäller ej tjänste- och beloppsartiklar), typ <A>-LAGERTRANS. För 
integrering redovisning, tryck F5, se “Konto Ändring” på sidan 8-12.

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

Aln(30) Lager benämning.
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• SÖK i fältet LAGER ger visning av inlagda lagerställen. Fältet får ej 
vara blankt.
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FIGURE 150. Artikelkassation

Artikelkassation

Används för att registrera kassationer eller andra uttag av liknande typ. 
Transaktionen får alltid dagens datum. Det finns möjlighet att lägga upp 
ett speciellt kassationskonto för kassationer i Integreringen, om inte 
sådant konto lagts upp bokas kassationen på kostnadskontot som är 
angivet på artikelgruppen som artikeln tillhör.

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

Aln(30) Lager benämning.

TRANSNR Int(10) Transaktionsnummer skapas automa-
tiskt av systemet.

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer.

Aln(35)*2 Artikelbenämning 1 och 2.

LEVERANTÖR AlnB(10) Huvudleverantörsnummer.

AlnB(3) Valutakod. Hämtas från leverantör.

AlnB(30) Huvudleverantörsnamn.

HEMTAGN% Num(4,1) Hemtagningsprocent. Alltid noll.
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Num(6,4) Bokföringskurs. Hämtas från kurstabel-
len.

A’PRIS Num(13,2) Hämtas från artikelns fifopris.

RAB% Num(4,1) Rabattsats i procent. Alltid noll.

KVANTITET Num(9,3) Kasserat antal.

TEXT Aln(30) Valfri text gällande denna transaktion.

Funktionstangenter artikelkassation

• PIL UPP från fältet TRANSNR ger möjlighet att ändra ett lagerställe.

• SÖK i fältet LAGER ger visning på upplagda lagerställen.

• SÖK på fältet TRANSNR ger visning av preliminära transaktioner för 
respektive transaktionstyp, se “Preliminära transaktioner” på sidan 
3-94.

• SÖK på fältet ARTIKELNR ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på sidan 
9-120.

• ENTER i fältet ARTIKELNR för visning av lagerplats/batchnummer, 
se “Visning lagerplats/batchnummer” på sidan 3-89.
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FIGURE 151. Visning lagerplats/batchnummer

Visning lagerplats/batchnummer

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Artikelnummer.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

SALDO Num(8,3) Lagerplatssaldo. 

Funktionstangenter visning lagerplats/batchnummer

• VÄLJ eller KLAR på markerad rad gör att artikelkassationen dras från 
just den lagerplatsen/batchnumret.
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FIGURE 152. Retur till leverantör

Retur till leverantör

Används för att registrera retur till leverantör. Transaktionen får alltid 
dagens datum.

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

Aln(30) Lager benämning.

TRANSNR Int(10) Transaktionsnummer skapas automa-
tiskt av systemet.

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer.

Aln(35)*2 Artikelbenämning 1 och 2.

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer.

AlnB(3) Valutakod. Hämtas från leverantör.

Aln(30) Leverantörsnamn.

HEMTAGN% Num(4,1) Hemtagningsprocent. Hämtas från vald 
inleverans.

Num(6,4) Bokföringskurs. Hämtas från kurstabel-
len.
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A’PRIS Num(13,2) Nettopris inklusive rabatt. Hämtas från 
vald inleverans. Om ingen inleverans är 
vald blir priset samma som fifopriset.

RAB% Num(4,1) Rabattsats i procent.

KVANTITET Num(9,3) Returnerat antal.

TEXT Aln(30) Valfri text gällande denna transaktion.

Funktionstangenter retur leverantör

• SÖK i fältet LAGER ger visning på upplagda lagerställen.

• SÖK på fältet TRANSNR ger visning av preliminära transaktioner för 
respektive transaktionstyp, se “Preliminära transaktioner” på sidan 
3-94.

• SÖK på fältet ARTIKELNR ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på sidan 
9-120.

• SÖK på fältet LEVERANTÖR ger ett sökfönster, se “Leverantörsök” 
på sidan 9-130.

• ENTER i fältet ARTIKLENUMMER för visning av lagerplats/batch-
nummer, se “Visning lagerplats/batchnummer” på sidan 3-92.

Övrig information retur leverantör

Om ingen Lagerplats/Batchnummer har valts, retuneras antalet från 
standardlagerplatsen.

Om ingen speciell inleverans har valts, returneras antalet till fifopriset, 
samt om en inleveras har valts men fler returneras än vad inleveransens 
antal var på ändras a-priset till fifopriset.
Gardeco Datasystem AB 3-91



INKÖP
Lagertransaktioner

3-92

V

V

V

V

FIGURE 153. Visning lagerplats/batchnummer

Visning lagerplats/batchnummer

ARTIKELNUMMER AlnB(21) Artikelnummer.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

SALDO Num(8,3) Lagerplatssaldo. 

Funktionstangenter visning lagerplats/batchnummer

• VÄLJ eller KLAR på markerad rad gör att returen returneras från just 
den lagerplatsen/batchnumret.

• SÖK på markerad rad ger visning av inleveransen, se “Visning inlev-
erans” på sidan 3-93.
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FIGURE 154. Visning inleverans

Visning inleverans

LEVDAT Date Leveransdatum.

LEVNR AlnB(10) Leverantörsnummer.

BESTNR Int (10) Beställningsnummer.

INLEVKVA Num(9,3) Inlevererat antal.

INKÖPSPRIS Num(13,2) Inköppris inklusive rabatt.

VAL AlfB(3) Leverantörens valuta.

KURS Num(9,4) Valutakurs.

HEMT% Num(4,1) Hemtagningsprocent för denna inlever-
ans.

Funktionstangenter visning inleverans

• AVBRYT för att återgå till visning av lagerplats/batchnummer.

• VÄLJ för att returnera markerad inleverans samt att återgå till visning 
av lagerplats/batchnummer. 
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FIGURE 155. Preliminära transaktioner

Visning av preliminära transaktioner

TRANSNR Int(10) Transaktionsnummer.

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer.

BENÄMNING Aln(35) Benämning 1.

Funktionstangenter visning preliminära transaktioner

• VÄLJ eller KLAR på upplyst transaktionsrad gör så att transaktionen 
kommer i ändraläge.
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FIGURE 156. Direktinleverans

Direktinleverans

Används för att registrera inleverans som ej registrerats på någon inköp-
sorder. Transaktionen får alltid dagens datum. Enda sättet att ange annat 
inleveransdatum är via inköpsorder.

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

Aln(30) Lager benämning.

TRANSNR Int(10) Transaktionsnummer skapas automa-
tiskt av systemet.

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer.

Aln(35)*2 Artikelbenämning 1 och 2.

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer.

AlnB(3) Valutakod. Hämtas från leverantör.

AlnB(30) Leverantörsnamn.

HEMTAGN% Num(4,1) Hemtagningsprocent. Hämtas från lev-
erantören.

Num(6,4) Bokföringskurs, hämtas från kurstabel-
len.
Gardeco Datasystem AB 3-95



INKÖP
Lagertransaktioner

3-96

T

A’PRIS Num(13,2) Bruttopris för varan. Hämtas från lever-
antörens artikel.

RAB% Num(4,1) Rabattsats i procent. Hämtas från lever-
antörens artikel.

KVANTITET Num(9,3) Inlevererat antal.

TEXT Aln(30) Valfri text gällande denna transaktion.

Funktionstangenter direktinleverans

• PIL UPP från fältet TRANSNR ger möjlighet att ändra ett lagerställe.

• SÖK i fältet LAGER ger visning på upplagda lagerställen.

• SÖK på fältet TRANSNR ger visning av preliminära transaktioner för 
respektive transaktionstyp.

• SÖK på fältet LEVERANTÖR ger ett sökfönster, se “Leverantörsök” 
på sidan 9-130.

• SÖK på fältet ARTIKELNR ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på sidan 
9-120.

• ENTER i fältet KVANTITET ger möjlighet att ändra lagerplats, se 
“Ändra lagerplats” på sidan 3-97.
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FIGURE 157. Ändra lagerplats

Ändra lagerplats

BUFFERT Aln(5)*2 Buffertlagerplats. 

POS  Int(3) Position.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

ANTAL Num(9,3) Kasserat antal.

SPÄRR Toggle Artikelstatus.

•<NEJ> Normal artikelstatus.

•<JA> Artikeln är spärrad på den lager-
platsen.

Funktionstangenter ändra lagerplats

• KLAR lagrar registrerade ändringar. 
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Ankommande gods

FIGURE 158. Ankommande gods

Utskrift ankommande gods

Rapporten visar ännu ej inlevererade beställningar med uppgift om rest-
erande antal, lagerplats samt översättning mellan eget och leverantörens 
artikelnummer. Den kan användas som underlag för inleveranskvitter-
ing. Direktleveranser till kund tas ej med på rapporten.

BESTÄLLNINGSNR Int(10) Ange vilket beställningsnummer som 
du vill skriva ut.

LEVDATUM Date Leveransdatum. Dagens datum anges 
automatiskt.

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer.

NAMN Aln(30) Leverantörsnamn.

Funktionstangenter ankommande gods

• F5 i fältet BESTÄLLNINGSNR ger ett sökfönster, se “Leverantörens 
ordernummersök” på sidan 3-99.

• SÖK på fältet LEVERANTÖR ger ett sökfönster, se “Leverantörsök” 
på sidan 9-130.

• SÖK på fältet BESTÄLLNINGSNR när leverantör angivits ger ett sök-
fönster, se “Inköpsorder ordersök” på sidan 3-8.
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FIGURE 159. Leverantörens ordernummersök

Leverantörens ordernummersök

LEVERANTÖRENS ORDERNR

AlnB(25) Leverantörens ordernummer.

KUNDENS ORDERNR

AlnB(25) Kundens ordernummer.

LAGER AlnB(25) Lagerställe.
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FIGURE 160. Visning leverantörens ordernummersök

Visning leverantörens ordernummer

Resultatet från leverantörens ordernummersök.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

ORDDAT Date Orderdatum.

LEVDAT Date Leveransdatum.

LEVORDNR AlnB(10) Leverantörens ordernummer.

REFERENS Aln(20) Kundens referens.

LEVSTAT Toggle

•<          > Beställd visas som blank.

•<EJ DAT> Leveranstid ej bekräftad.

•<BEKR> Bekräftad.

•<LEV=OK> Leveranstid satt till ok.
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STATUS Toggle Inköpsorderstatus.

•<NY ORDER > Ny inköpsorder.

•<UTSKRIVEN> Inköpsorder är 
utskriven.

•<RESTORDER> Restorder.

•<SLUTLEV> Inköpsordern är slutlever-
erad.

•<ANNULLERAD> Inköpsordern är 
annullerad.
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FIGURE 161. Inpriskalkylering

Inpriskalkylering allmänt

Priskalkylering ger möjlighet att förbereda en ändring av inköpspris 
genom att skapa ett kalkylnummer som innehåller uppgifter om de nya 
priserna. Själva prisändringen sker först genom att man gör en prisupp-
datering, varvid inköpspris och ändringsdatum uppdateras, se “Uppda-
tering” på sidan 3-112.

Du kan ha flera priskalkyler på gång samtidigt, dessa hanteras med det 
kalkylnummer som kan sökas i registreringsfunktionen. Utskrift av 
kalkyl kan göras för att visa pågående kalkyler.

En artikel kan endast finnas i en inpriskalkylering, däremot kan alltså 
flera inpriskalkyleringar pågå samtidigt.

Efter den automatiska inläsningen av nytt pris kan användaren själv 
ändra resultatet till önskat värde hur många gånger som helst tills 
resultatet blir det önskade. Önskas ingen uppdatering av inköpspriset 
enligt uttagen priskalkyl, kan hela eller valfritt antal artiklar i kalkylen 
tas bort.

Om prisändring sker på variantartiklar så uppdateras även dess varbas 
artikel.
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FUNKTION Toggle

•<AUTO VIA INPRISFIL> Skapar en 
priskalkyl baserad på en prisfil, samti-
digt är inläsning till en extra sökdatabas 
möjligt.

•<AUTO PROCÄNDRING> 

•<REGISTRERING> Manuell registre-
ring av ny kalkyl eller manuella ändrin-
gar av befinligt.
•<UTSKRIFT KALKYL> 

•<UPPDATERING> 

•<DEFINIERA INPRISFIL> Här anges 
hur inprisfilen från leverantör ser ut.

•<AUTO LEVARTGRP FIL> Inläsning av 
fil med leverantörens artikelgrupper 
och inköpsrabatter.
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FIGURE 162. Auto via inprisfil

Auto via inprisfil

Läser in en leverantörs prisfil i systemet. Först skall prisfilens layout 
anges i funktionen DEFINIERA INPRISFIL, se “Registerdefinition 
inprisfil” på sidan 3-113. Om leverantörens artikelnummer skiljer sig 
från eget måste leverantörens artikelnummer registreras mot eget 
artikelnummer för att inläsning från inprisfil skall kunna ske, se “Lever-
antörsuppgifter” på sidan 5-21. Även inläsning till en extra sökdatabas 
är möjligt.

KALKYLNR Int(6) Unikt kalkylnummer som tilldelas den 
inpriskalkyl som skapas av körningen.

BENÄMNING Aln(30) Valfri text för denna kalkyl.

URVAL

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer

Aln(30) Leverantörsnamn.

AlnB(3) Leverantörens valuta.

ARTIKELNR AlnB(30) Artikelnummer. Används endast för att 
begränsa inläsningen. Blankt fält ger 
alla.
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ARTGRUPP AlnB(30) Artikelgrupp. Används endast för att 
begränsa inläsningen till vissa artikel-
grupper. Blankt fält ger alla.

INPRISDAG AlnB(30) Inprisdatum. Endast artiklar med 
INPRISDAG inom det angivna datu-
met tas med. Blankt ger alla.

LEVARTGRP AlnB(30) Leverantörens artikelgrupp. Används 
endast för att begränsa inläsningen. 
Blankt fält ger alla.

INDATA

FILNAMN Aln(100) Namn på fil som skall läsas in. Förslag 
ges från inprisdefinition, se “Register-
definition inprisfil” på sidan 3-113.

ARTIKLAR Toggle

•<LÄGG ÄVEN IN NYA ARTNR> Skapar 
en priskalkyl på de artiklar som ligger i 
artikelregistret. Läser in artiklar till ett 
sökregister 

•<UPPDATERA BEF ARTNR> Skapar 
endast en priskalkyl på de artiklar som 
ligger i artikelregistret.

•<LÄGG ENDAST IN NYA ARTNR> Läser 
endast in artiklar till ett sökregister.

VARUKLASS Toggle

•<A> - <D> Om varuklass anges kom-
mer samtliga artiklar som läses in till 
sökregistret att få angiven varuklass. 
Om varuklass är blank och fil inte inne-
håller varuklass sätts varuklass till C = 
beställningsvara.

ENHET AlnB(3) Enhet. Om filen som läses in saknar 
enhet får artikeln denna enhet. 

Funktionstangenter i auto via inprisfil

• SÖK i fältet ENHET ger visning av befintliga enheter.

• SÖK i fältet FILNAMN ger möjlighet att bläddra, detta för att enkelt 
ange var importfilen ligger, se “Ange fil” på sidan 1-7.
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FIGURE 163. Auto procändring

Auto procändring

Systemet ger ett unikt priskalkylnummer för inpriskalkylen. Endast 
artiklar som registrerats för vald leverantör tas med i kalkylen, se “Lev-
erantörsartiklar” på sidan 6-10. Kalkylen kan användas för att enbart 
lägga in en ny rabatt på en leverantörs artiklar.

KALKYLNR Aln(30) Kalkylnummer. 

BENÄMNING Aln(30) Valfri text för denna kalkyl. 

URVAL

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer.

Aln(30) Leverantörsnamn.

AlnB(3) Leverantörens valuta.

ARTIKELNR AlnB(30) Artikelnummer. Blankt ger alla.

ARTGRUPP AlnB(30) Artikelgrupp. Blankt ger alla.

INPRISDAG AlnB(30) Inprisdatum. Endast artiklar med 
INPRISDAG inom det angivna datu-
met tas med. Blankt ger alla.
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INDATA

BRUTTOPRIS Toggle

•<INGEN ÄNDRING>

•<PROCENTÖKNING>

•<PROCMINSKNING> 

•<EXAKT VÄRDE>

Num (4.2) Om Bruttopris togglen är satt till 
<PROCENTÖKNING> eller 
<PROCENTMINSKNING> anges pro-
centsatsen. Om togglen är satt till 
<EXAKT VÄRDE> anges det önskade 
inköpspriset som alla valda artiklar får.

RABATT Toggle

•<INGEN ÄNDRING>

•<NY RABATT I%>

Num (2.2) Rabatten i %.
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FIGURE 164. Registrering

Registrering

Vid ändring av en skapad kalkyl kan bläddring ske med tangenterna 
NÄSTA och FÖREG för att visa de poster som finns i kalkylen. Artikel-
nummer behövs alltså inte registreras för att visa/ändra en artikel. När 
man skapar en ny kalkyl genom SÄTT IN och har valt leverantör samt 
eventuellt artikelgrupper visas de artiklar som finns registrerade på lev-
erantören i artikelgruppsordning med tangenterna NÄSTA och FÖREG. 
Med SÄTT IN läggs de artiklar som önskas in i den nya kalkylen. Under 
UTPRISKALKYLERING läggs värden in då man önskar använda 
denna leverantörs inköpspriser för att beräkna nytt försäljningspris, se 
“Auto utpriskalkyl” på sidan 2-89.

KALKYLNR AlnB(30) Kalkylnummer.

BENÄMNING Aln(30) Valfri text för denna kalkyl.

LEV AlnB(10) Leverantörsnummer.

Aln(30) Leverantörsnamn.

AlnB(30) Urval på artikelgrupp.

ART AlnB(18) Artikelnummer.

Aln(35) Artikelbenämning 1.

Aln(35) Artikelbenämning 2.
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GRP AlnB(4) Artikelgrupp.

SENINP Num(13,2) Senaste inköpspris i egen valuta.

KALKPR Num(13,2) Kalkylpris i egen valuta.

MARG Num(5,2) Önskat vinstmarginal i procent.

Num(5,2) Aktuell vinstmarginal i procent.

VAL AlnB(3) Valutakod.

KURS Num(9,4) Önskad kurs.

Num(9,4) Aktuell kurs.

BRTO Num(11,2) Önskad bruttovinst.

Num(11,2) Aktuell bruttovinst.

RAB% Num(4,1) Önskad rabatt.

Num(4,1) Aktuell rabatt.

BASPR Num(12,2) Önskat baspris.

Num(12,2) Aktuellt baspris.

TULL Num(4,1) Önskad tullkostnad i procent.

Num(4,1) Aktuell tullkostnad i procent.

FRAKT Num(4,1) Önskad fraktkostnad i procent.

Num(4,1) Aktuell fraktkostnad i procent.

OMKST AlnB(3) Önskad omkostnadskod.

AlnB(3) Aktuellt omkostnadskod.

Num(7,2) Önskat omkostnadsbelopp.

Num(7,2) Aktuellt omkostnadsbelopp.

PRISFÖRD2-5 Num(4,1) Önskad prisfördelare i procent, rabatt 
på försäljningspris 1 som skall ge 
försäljningspris 2.  se “Utpriskalkyler-
ing” på sidan 2-87.
Gardeco Datasystem AB 3-109



INKÖP
Inpriskalkylering

3-110

V

V

V

V

Num(4,1) Aktuell prisfördelare i procent, rabatt 
på försäljningspris 1 som ger försäljn-
ingspris 2.

Num(4,1) Önskad prisfördelare i procent, rabatt 
på försäljningspris 1 som skall ge 
försäljningspris 3.

Num(4,1) Aktuell prisfördelare i procent, rabatt 
på försäljningspris 1 som ger försäljn-
ingspris 3.

Num(4,1) Önskad prisfördelare i procent, rabatt 
på försäljningspris 1 som skall ge 
försäljningspris 4.

Num(4,1) Aktuell prisfördelare i procent, rabatt 
på försäljningspris 1 som ger försäljn-
ingspris 4.

Num(4,1) Önskad prisfördelare i procent, rabatt 
på försäljningspris 1 som skall ge 
försäljningspris 5.

Num(4,1) Aktuell prisfördelare i procent, rabatt 
på försäljningspris 1 som ger försäljn-
ingspris 5.

Funktionstangenter i registrering inpriskalkylering

• SÖK i fältet KALKYLNR ger visning av befintliga kalkyler.

• SÄTT IN i fältet KALKYLNR ger nytt kalkylnummer.

• F5 för beräkning av nytt baspris i hemvaluta.
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Utskrift kalkyl

URVAL

KALKYLNR AlnB(30) Kalkylnummer.

ARTIKELNR AlnB(30) Artikelnummer.

ARTIKELGRP AlnB(30) Artikelgrupp.

LEVERANTÖR AlnB(30) Leverantörsnummer.

UTDATA

Toggle

•<KALKYLER > visar ingående artiklar 
på kalkylen. 

•<ARTIKLAR> visar ingående artiklar i 
artikelgrupp/artikelnummerordning.

Funktionstangenter utskrift kalkyl

• KLAR startar utskrift.
Gardeco Datasystem AB 3-111



INKÖP
Inpriskalkylering

3-112

T

FIGURE 166. Uppdatering 

Uppdatering 

Uppdatering körs den dag de nya priserna skall börja gälla. Priserna kan 
komma via diskett/e-postfil från leverantör, se “Registerdefinition 
inprisfil” på sidan 3-113. Eller registreras manuellt, alternativt automa-
tiskt beräknas via procenthöjning, se “Utpriskalkylering” på sidan 2-87.

KALKYLNR Int(6) Ange önskat nummer för uppdatering. 
SÖK visar alla ännu ej uppdaterade 
inpriskalkyler.

BENÄMNING Aln(30) Kalkylbenämning.

FUNKTION Toggle

•<UPPDATERA LEV-ARTIKLAR>

•<TAG BORT HELA KALKYLEN>
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FIGURE 167. Fliken Registerdefinition inprisfil

Registerdefinition inprisfil

Definierar hur innehållet i leverantörens prisdiskett/prisfil ser ut.

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantör.

TABBAVGRÄNSADN FILToggle

•<JA>

•<NEJ> 

ARTIKELNR Int(3) Typ.

•<ALFANUMERISKT>

•<ALFANUM TRUNC> Tar bort even-
tuella blanktecken i leverantörens 
artikelnummer.

Int(3) Start, positionsangivelse var på raden 
artikelnumret startar i prisfilen.

Int(3) Längd, artikelnumrets antal tecken. 
Max 18 tecken kan hanteras.
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INPRIS Toggle Typ.

•<NUMERISKT> Utan decimalkomma.

•<ALFANUMERISKT> Med decimal-
komma.

•<ANVÄNDS EJ>

Int(3) Start. Positionangivelse var på raden 
inköps-priset startar i prisfilen.

Int(2) Längd. Inköpsprisets antal tecken ink-
lusive decimalkomma och decimaler.

Int(1) Decimaler. Inköpsprisets antal deci-
maler. Maximalt två decimaler läses in.

RABATT Toggle Typ.

•<NUMERISKT> Utan decimalkomma.

•<ALFANUMERISKT> Med decimal-
komma.
•<ANVÄNDS EJ>

Int(3) Start. Positionangivelse var på raden 
rabatten startar i prisfilen.

Int(2) Längd. Rabattens antal tecken.

Int(1) Decimaler. Rabattens antal decimaler. 
O eller 1.

STATISTIK Toggle Typ.

•<ALFANUMERISKT> Med decimal-
komma.
•<ANVÄNDS EJ>

Int(3) Start. Positionangivelse var på raden 
statistiken startar i prisfilen.

Int(2) Längd. Statistikens antal tecken.

VARUKLASS Toggle Vilken varuklass artiklarna som läses in 
i produktregistret skall få. Om blank får 
artiklarna automatiskt varuklass C.

•<A>-<D>

MOMSTABELL Toggle Momstabell, SÖK ger visning av mom-
stabeller.
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FILNAMN Aln(30) Sökväg och namn på fil som skall läsas 
in. Detta namn kommer att föreslås vid 
inläsning av prisfil, se “Registerdefini-
tion inprisfil” på sidan 3-113.

EGET ARTNR Toggle

•<SAMMA SOM I DATAFIL>

•<ÖVERSÄTTS AV SYSTEMET> 

Använder leverantörens artikelnum-
mer vid översättning. Endast i systemet 
registrerade artiklar läses in från pris-
filen.

ARTIKLAR Toggle

•<UPPDATERA BEF ARTNR> Skapar 
endast en priskalkyl på de artiklar som 
ligger i artikelregistret.

•<LÄGG ÄVEN IN NYA ARTNR> Skapar 
en priskalkyl på de artiklar som ligger i 
artikelregistret. Läser in nya artiklar till 
ett produktregister samt uppdaterar 
befintliga artiklar i produktregistret.

•<LÄGG ENDAST IN NYA ARTNR> Läser 
endast in artiklar till ett sökregister 
samt uppdaterar befintliga artiklar i 
sökregistret.
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FIGURE 168. Fliken Övrigt

ARTIKELBENÄMNING 1

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

START Int(3) Positionsangivelse var på raden artikel-
benämning 1 startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Benämning 1 antal tecken. 35 tecken 
kan maximalt hanteras, om mer är 35 
tecken anges skrivs de 35 första på 
benämning 1 och resterande på 
benämning 2.

ARTIKELBENÄMNING 2

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

START Int(3) Positionsangivelse var på raden artikel-
benämning 2 startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Benämning 2 antal tecken. 35 tecken 
kan maximalt hanteras.
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ARTIKELENHET

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

START Int(3) Positionsangivelse var på raden artike-
lenheten startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Enhetens antal tecken. 3 tecken kan 
maximalt hanteras.

EAN-KOD

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

START Int(3) Positionsangivelse var på raden EAN-
koden startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) EAN-kodens antal tecken.18 tecken 
kan maximalt hanteras.

LEVARTGRUPP

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

START Int(3) Positionsangivelse var på raden lever-
antörens artikelgrupp startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Leverantörens artikelgrupps antal 
tecken. 10 tecken kan maximalt hante-
ras.

REKPRIS INKL MOMS

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<NUMERISK> Utan decimalkomma.

•<ALFANUMERISKT> Med decimal-
komma.
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START Int(3) Positionsangivelse var på raden rekom-
menderat försäljningspris inklusive 
moms startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Rekommenderat försäljningspris inklu-
sive moms antal tecken inklusive deci-
malkomma och decimaler.

DEC Int(2) Rekommenderat försäljningspris inklu-
sive moms antal decimaler. Maximalt 
två decimaler läses in

PRISLISTA Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<PRISL 1> - <PRISL 5> Vilken prislista 
som försäljningspris inklusive moms 
skall ligga på.

MOMSFUNKTION Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<+ Moms 25%> Vilken momssats som 
skall läggas till försäljningspris så att 
det blir inklusive moms. Alla momssat-
ser som finns upplagda kan man välja 
mellan.

REKPRIS EXKL MOMS

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<NUMERISK> Utan decimalkomma.

•<ALFANUMERISKT> Med decimal-
komma.

START Int(3) Positionsangivelse var på raden rekom-
menderat försäljningspris exklusive 
moms startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Rekommenderat försäljningspris exk-
lusive moms antal tecken.

DEC Int(2) Rekommenderat försäljningspris exk-
lusive moms antal decimaler. Maximalt 
två decimaler läses in. 
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PRISLISTA Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<PRISL 1> - <PRISL 5> Vilken prislista 
som försäljningspris exklusive moms 
skall ligga på.

MOMSFUNKTION Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<- Moms 25%> Vilken momssats som 
skall tas bort för att försäljningspris blir 
exklusive moms. Alla momssatser som 
finns upplagda kan man välja mellan.

PRIS PER ANTAL

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

•<NUMERISK> Utan decimalkomma.

START Int(3) Positionsangivelse var på raden pris per 
antal startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Pris per antal, antal tecken. Tolv tecken 
kan maximalt hanteras.

DECIMALER Int(2) Pris per antal, antal decimaler. Maxi-
malt två decimaler läses in. 

GENRE

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

START Int(3) Positionsangivelse var på raden genre-
startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Genres antal tecken. Två tecken kan 
maximalt hanteras.

MUSIKGRUPP

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>
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START Int(3) Positionsangivelse var på raden musik-
gruppen startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Musikgruppens antal tecken.Två 
tecken kan maximalt hanteras.

STARTDATUM

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

START Int(3) Positionsangivelse var på raden startda-
tum startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Startdatumets antal tecken.

FÖRP ANTAL

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

•<NUMERISK> Utan decimalkomma.

START Int(3) Positionsangivelse var på raden förpac-
kningsantalet startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Förpackningsantalets antal tecken. Tre 
tecken kan maximalt hanteras.

DECIMALER Int(2) Förpackningsantal antal decimaler. 
Maximalt två decimaler läses in. 

FÖRPACKNINGSENHET

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

START Int(3) Positionsangivelse var på raden förpac-
kningsenheten startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Förpackningsenhetens antal tecken. 
Fem tecken kan maximalt hanteras.

FÖRLAG/LABEL
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TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

START Int(3) Positionsangivelse var på raden förlag/
label startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Förlag/Labelns antal tecken. Tio tecken 
kan maximalt hanteras.

PRODUCENT

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

START Int(3) Positionsangivelse var på raden produ-
centen startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Producentens antal tecken. Femton 
tecken kan maximalt hanteras.

FÄRG

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

START Int(3) Positionsangivelse var på raden färgen-
startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Färgens antal tecken. Trettiofem tecken 
kan maximalt hanteras.

STORLEK

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

START Int(3) Positionsangivelse var på raden storle-
ken startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Storlekens antal tecken. Sex tecken kan 
maximalt hanteras.

MODELL
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TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

START Int(3) Positionsangivelse var på raden model-
len startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Modellens antal tecken. Arton tecken 
kan maximalt hanteras.

FRITEXT

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

START Int(3) Positionsangivelse var på raden fritex-
ten startar i prisfilen.

LÄNGD Int(2) Fritextens antal tecken. 3000 tecken 
kan maximalt hanteras.

LEVARTNR

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

START Int(3) Positionsangivelse var på raden lever-
antörensartikelnummer startar i pris-
filen.

LÄNGD Int(2) Leverantörsartikelnumrets antal tecken. 
Arton tecken kan maximalt hanteras.

WEBLÄNK

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>

BILDLÄNK

TYP Toggle

•<ANVÄNDS EJ>

•<ALFANUMERISKT>
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FIGURE 169. Auto levartgrp fil

Auto levartgrp fil

Denna fil kallas ofta för rabattbrev. Den innehåller leverantörens rabatt-
grupper samt den inköpsrabatt man erhåller.

URVAL

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer

Aln(30) Leverantörsnamn.

AlnB(3) Leverantörens valuta.

LEVARTGRP AlnB(30) Leverantörens artikelgrupp. Används 
endast för att begränsa inläsningen. 
Blankt fält ger alla.

INDATA

FILNAMN Aln(100) Namn på fil som skall läsas in. Förslag 
ges från inprisdefinition, se “Register-
definition inprisfil” på sidan 3-113.

ÖNSKAD ARTGRP AlnB(4) Vilken artikelgrupp vi önskar att de nya 
artiklarna som läses in skall få.
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ARTGRP ENLIGT MARGINAL

AlnB(4) Om vi vill att artikelgrupp som sätts på 
artikel vid inläsning skall hämtas från 
marginal

SÄTT SOM HUVUDLEVERANTÖR

AlnB(4) Om leverantör som läses in skall vara 
huvudleverantör av artikel.

Funktionstangenter auto via levartgrp fil

• SÖK i fältet LEVERANTÖR ger visning av befintliga leverantörer som 
har prisfilsbeskrivning registrerad.

• SÖK i fältet FILNAMN ger möjlighet att bläddra, detta för att enkelt 
ange var importfilen ligger, se “Ange fil” på sidan 1-7.

• SÖK i fältet ÖNSKAD AGRP ger visning på befintliga artikelgrupper.
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CHAPTER 4 KUNDRESKONTRA

Allmänt

Kundreskontra är ett samlingsbegrepp för de rutiner som behövs för att 
hantera systemets kunder samt deras fakturor.

Kundreskontra innehåller följande funktioner

• Kundregister  4-2

• Visa kunder  4-25

• Inbetalningar  4-26

• Kundreskontra  4-42

• Räntefakturering  4-51

• Åldersanalys fakturor  4-54

• Betalningspåminnelser  4-55
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Kundregister

FIGURE 170. Kundregister fliken allmänt

Kundregister allmänt

Rutinen hanterar förutom kundens adress och kontakter även ett flertal 
uppgifter för leveranser och priser. Generella uppgifter visas under 
fliken Allmänt och under fliken Övrigt. Dessutom visas kundens inköp 
per artikelgrupp samt fakturor.

Kundregister fliken allmänt

KUNDNUMMER AlnB(10) Kundnummer.

KUNDNAMN Aln(30) Kundnamn.

ADRESS 1 Aln(30) Fakturaadress. Observera att kundens 
leveransadress registreras i fältet 
LEVADRESS om annan än fak-
turaadressen.

ADRESS 2 Aln(30) Fakturaadress 2. Observera att kundens 
leveransadress registreras i fältet 
LEVADRESS.

POSTADRESS Aln(30) Postadress.
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V

TG
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TG
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LAND AlnB(2) Landkod. Kan ej ändras efter uppläggn-
ing.

Aln(26) Landbenämning.

VALUTA AlnB(3) Valutakod. Kan ej ändras efter 
uppläggning.

LEVADRESS AlnB(3) Kundens normala leveransadressnum-
mer.

Aln(26) Leveransadress.

SÄLJARE AlnB(3) Säljarkod. Föreslås vid orderregistre-
ring.

Aln(26) Säljarnamn.

DISTRIKT AlnB(3) Distriktkod. Används exempelvis för 
reseplanering.

Aln(26) Distrikt benämning.

KATEGORI AlnB(3) Kategorikod. Kan koppla kunden till 
prisavtal för kategorin.

Aln(26) Kategoribenämning.

STATISTIK AlnB(3) Statistikkod. Extra indelning av kunder 
för rapportering.

Aln(26) Statistik benämning.

BETVILLKOR AlnB(2) Betalningsvillkorskod. Styr förfalloda-
tum på fakturor.

Aln(26) Betalningsvillkor benämning.

LEVVILLKOR AlnB(2) Leveransvillkorskod. Exempel 
“AMA99, fraktfritt över 5000”.

Aln(26) Leveransvillkor benämning.

LEVSÄTT AlnB(2) Leveranssättskod. Används normalt för 
att ange transportsätt, till exempel 
“ASG”, “Bilsped-onsdagar”.

Aln(26) Leveranssättsbenämning.
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KUNDINFO Aln(30) Kundinformation. Intern information 
om kunden som visas i kundorder, se 
“Orderhuvud” på sidan 7-2.

FRITEXT Aln(30) Fritext. Intern information om kunden 
som visas ide olika orderrutinerna.

ALIAS/NAMN AlnB(10) Extra benämning för snabbare sökning 
i kundorder, se “Kundsök” på sidan 
9-127.

TELEFONNR Aln(18) Telefonnummer. Om fältet KONTAKT-

TEL är tomt, kopieras istället detta fält 
till fältet TELEFONNR vid nyuppläggn-
ing av kundorder, se “Orderhuvud” på 
sidan 7-2.

TELEFAXNR Aln(18) Faxnummer.

KONTAKTMAN Aln(20) Inköpare hos kunden.

KONTAKTTEL Aln(20) Inköparens telefonnummer. Om detta 
fält innehåller ett telefonnummer, kopi-
eras detta till fältet TELEFONNR vid 
nyuppläggning av kundorder, se 
“Orderhuvud” på sidan 7-2.

EK-KONTAKT Aln(20) Ekonomikontakt hos kunden. Skrivs på 
kravbrev.

EK-TELEFON Aln(2) Ekonomikontaktens telefonnummer.

EU-MOMSNR Aln(15) EU-momsnummer. Skrivs utan bind-
estreck.

PRISLISTA Toggle Anger vilken prislista som kunden nor-
malt tillhör.

•<1> Prislista 1.

•<2> Prislista 2.

•<3> Prislista 3.

•<4> Prislista 4.

•<5> Prislista 5.

RABATTPROC Num(4,1) Anges om kunden har en generell rab-
att på samtliga artiklar. Undantag kan 
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göras i avtalsregistret, se “Kundavtal” 
på sidan 7-146.
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RABATTAVTAL Toggle Visar om rabattavtal finns.

•<NEJ>

•<JA>

KATEGORI Toggle Visar om kategoriavtal finns.

•<NEJ>

•<JA>

ORDERBEKR Toggle Orderbekräftelse.

•<VIA BREV>

•<VIA FAX>

•<VIA MAIL>

FÖLJESEDEL Toggle Utskriftsalternativ för denna kund.

•<UTAN PRISER> Standardutskrift.

•<PRIS=P-1> Visar prislista 1 pris.

•<MED PRIS> Visar kundens pris.

Funktionstangenter kundregister fliken allmänt

• SÖK i fältet KUNDNUMMER med tomt kundnummer ger möjlighet att 
supersöka efter kunder.

• SÖK i fältet LEVADRESS ger visning av leveransadresser.

• SÖK i fältet SÄLJARE ger visning av säljare.

• SÖK i fältet DISTRIKT ger visning av distrikt.

• SÖK i fältet KATEGORI ger visning av kategorier.

• SÖK i fältet STATISTIK ger visning av statistik.

• SÖK i fältet BETVILLKOR ger visning av betalningsvillkor.

• SÖK i fältet LEVVILLKOR ger visning av leveransvillkor.

• SÖK i fältet LEVSÄTT ger visning av leveranssätt.

• SÄTTIN i fältet KUNDNUMMER med tomt kundnummer ger nästa 
lediga nummer, se “Nummerserie” på sidan 9-103.

• SÄTTIN i fältet LEVADRESS för nyuppläggning av leveransadresser.

• SÄTTIN i fältet SÄLJARE för nyuppläggning av säljare.

• SÄTTIN i fältet DISTRIKT för nyuppläggning av distrikt.

• SÄTTIN i fältet KATEGORI för nyuppläggning av kategorier.

• SÄTTIN i fältet STATISTIK för nyuppläggning av statistik.

• SÄTTIN i fältet BETVILLKOR för nyuppläggning av betalningsvil-
lkor.

• SÄTTIN i fältet LEVVILLKOR för nyuppläggning av leveransvillkor.

• SÄTTIN i fältet LEVSÄTT för nyuppläggning av leveranssätt.
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FIGURE 171. Kundregister fliken övrigt

Kundregister fliken övrigt

KUNDNUMMER AlnB(10) Kundnummer.

KUNDNAMN Aln(30) Kundnamn.

ORDER Num(12,2) Visar ännu ej levererat ordervärde i 
hemvaluta. 

FAKTBEL Num(12,2) Fakturasaldo i hemvaluta avseende 
kundens obetalda fakturor.

A CONTO Num(12,2) Förskottsinbetalningar samt övriga 
avvikelser vid kundinbetalningar.

LEVSTATUS Toggle

•<LEV-GODKÄND> Normal kundstatus.

•<LEVERANS-STOPP> Leverans kan ej 
ske.

RABATTER Toggle

•<ENLIGT VILLKOR>

•<RABATTSTOPP> Det går ej att ange 
någon rabatt i fältet RAB%, se “Order-
radsregistrering vid beställning” på 
sidan 7-24. En generell rabatt för hela 
ordern kan inte heller registreras.
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MOMS Toggle

•<MOMSPLIKTIG> Moms kan endast 
debiteras kund med landkod samma 
som hemland (SE). Kunden kan betala 
med annan valuta än SEK.

•<MOMSBEFRIAD> Moms beräknas ej 
vid order/fakturering.

KRAVBREV Toggle

•<SÄND TILL KUND>

•<INGA KRAVBREV> Utskrift sker ej.

RÄNTEFAKT Toggle

•<SÄND TILL KUND>

•<INGA RÄNTEFAKT>

LEVSTATUS Toggle

•<LEV-GODKÄND> Normal kundstatus.

•<LEVERANS-STOPP> Leverans kan ej 
ske.

FAKT/ORDER Toggle

•<EN PER ORDER>

•<SAMFAKTURERAS> 

•<PER LEVADRESS>

FAKTPERIOD Toggle

•<DAGLIG FAKTURA>

•<VECKOFAKTURA>

•<MÅNADSFAKTURA>

FAKTURA Toggle

•<VIA BREV>

•<SVEFAKTURA> Endast om systemny-
ckel är satt.

FACTORING Toggle Om det skall vara möjligt att belåna en 
kunds fakturor till ett factoringbolag.

•<NEJ>

•<JA>
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KUNDRESKONTRA
Kundregister

V

V

V

V

V

FULL ORDLEV Toggle Full leverans samtidigt av en order. Då 
kunden alltid vill ha allt levererat sam-
tidigt. Observera att om en orderrad har 
leveranstyp LAGERSKAFF och till-
hörande beställningsrad restas, restas 
även orderraden.

•<NEJ>

•<JA>

RESTORDER Toggle Restorder.

•<NEJ> Kunden vill ej ha restorder och 
vid leveransregistrering av order föres-
lås alltid orderstatus <SLUTLEVERE-

RAD ORDER> automatiskt, se “Slutsida 
leveransregistrering” på sidan 7-62. 
Observera att en orderrad som har lev-
eranstyp LAGERSKAFF och till-
hörande beställningsrad restas, restas 
även orderraden oavsett om 
RESTORDER är satt till <NEJ> eller inte.

•<JA> Kunden godtar restorder.

KREDITGRÄNS Int(5) Kreditgräns i tusentals kronor. Varning 
ges i order om kundens totala order-
värde överstiger kreditgränsen.

AVVIK RÄNTA Num(5,2) Avvikande ränta i procent. För dröjs-
målsräntedebitering. Om noll kronor 
hämtas värdet från företagsregistret, se 
“Företagsregister fliken Krav/Ränta” 
på sidan 9-5.

BUDGET I ÅR Int(5) Budget i år.

BUDGET N ÅR Int(5) Budget nästa år.

STARTDATUM Date Uppläggningsdatum.

SEN FAKDAG Date Senaste fakturadatum.

SEN BETDAG Date Senaste betaldatum.

SEN A CONTO Date Senaste a contodatum.

SEN KRAVDAG Date Senaste kravdatum.
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BETALNINGAR Int(4) Antal betalda fakturor. Sätts till “1” vid 
årsbrytning om fler än en betalning reg-
istrerats.

FÖRSENDAGAR Int(4) Antal förseningsdagar i genomsnitt. 
Används vid utskrift av betalning-
sprognos, se “Betalningsprognos” på 
sidan 8-51.

PERIOD Toggle Vilken period man önskar se statistik 
för. Kan välja mellan JAN - DEC

•<JAN-DEC>

DENNA MÅN

FAKT BELOPP Int(9) Fakturerat belopp vald period.

BRUTTOVINST Int(9) Bruttovinst vald period.

TG Int(9) Täckningsgrad vald period.

FÖREG ÅRS MÅN

FAKT BELOPP Int(9) Fakturerat belopp vald period 
föregående år.

BRUTTOVINST Int(3) Bruttovinst vald period föregående år.

TG Int(9) Täckningsgrad vald period föregående 
år.

TOT DETTA ÅR

FAKT BELOPP Int(9) Totalt fakturerat belopp i år tom angi-
ven period.

BRUTTOVINST Int(3) Total bruttovinst i år tom angiven 
period.

TG Int(9) Täckningsgrad i år tom angiven period.

TOT FÖREG ÅR

FAKT BELOPP Int(9) Totalt fakturerat belopp föregående år 
tom angiven period.

BRUTTOVINST Int(3) Total bruttovinst föregående år tom 
angiven period.

TG Int(9) Tg föregående år tom angiven period.
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Funktionstangenter kundregister

• F5, se “Statistik” på sidan 4-14.

• F6, se “Kundfakturor” på sidan 4-19.

• F7, se “Kontaktregister” på sidan 9-21.

Övrig information kundregister

• TABORT på vald kund, ger möjlighet att ta bort denne från systemet.

För att en kund skall kunna tas bort finns vissa kriterier. Kunden får inte 
vara använd de senaste två bokföringsåren. Ingen kontakt eller aktivitet 
får vara kopplad till denna. Det får inte ligga några inneliggande order 
eller obetalda fakturor. Eventuella leveransadresser och kundavtal måste 
vara borttagna. Kunden får inte ligga som kundmall i företagsregistret, 
se “Företagsregister fliken Inställningar” på sidan 9-10.

Har en kund lagts upp med felaktigt nummer kan man byta kundnum-
mer, se “Registrering kundnummerbyte” på sidan 9-53.
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FIGURE 172. Kopiera från kund

Kopiera från kund

Vid uppläggning av nya kunder kan kopiering ske av ett antal uppgifter 
från en befintlig kund. Kundmallen ligger föreslagen att kopiera ifrån 
men kan ändras till annan kund. Samtliga fält som kopieras är ändrings-
bara.

KUNDNUMMER AlnB(10) Kundnummer.

NAMN Aln(18) Kundnamn.

LAND AlnB(2) Landkod.

VAL AlnB(3) Valutakod.

KAT AlnB(3) Kategorikod.

LV AlnB(2) Leveransvillkorskod.

LS AlnB(2) Leveranssättskod.

BV AlnB(2) Betalningsvillkorskod.

BS AlnB(2) Betalningssättskod.
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Funktionstangenter i rutinen

• KLAR kopiering från angivet kundnummer.

• AVBRYT eller KLAR med ”blankt” fält kopieras informationen från 
kundmallen. De fält som kopieras ser du nedan.

Övrig information kopiera från kund

TABLE 4. Fält som kopieras

Fält som kopieras

LAND

VALUTA

KATEGORI

SÄLJARE

DISTRIKT

STATISTIK

BETVILLKOR

LEVVILLKOR

LEVSÄTT

PRISLISTA

ORDERBEKR

FÖLJESEDEL

RABATTER

MOMS

KRAVBREV

RÄNTEFAKT

FAKT/ORDER

FAKTPERIOD

FACTORING

FULL ORDLEV

RESTORDER
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FIGURE 173. Statistik

Statistik

Visar försäljningen på en kund per artikelgrupp eller artikel.

STATISTIK Toggle

•<ARTIKELGRUPP>

•<ARTIKEL>
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FIGURE 174. Statistik artikelgrupp

Statistik artikelgrupp

Visar artikelgruppstatistik, försäljningen på en kund per artikelgrupp. 
Årsbudget kan registreras.

KUNDNUMMER AlnB(10) Kundnummer.

Aln(30) Kundnamn.

Aln(30) Postadress.

ARTGRUPP AlnB(4) Artikelgrupp.

Aln(30) Artikelgruppsbenämning.

BUDGET

FÖREGÅENDE ÅR Int(5) Budget föregående år i tusentals kro-
nor.

Int(5) Budgetavvikelse föregående år.

INNEVARANDE ÅR Int(5) Budget innevarande år i tusentals kro-
nor.

Int(5) Budgetavvikelse innevarande år.

NÄSTA ÅR Int(5) Budget nästa år i tusentals kronor.
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FÖRSÄLJNBEL

FÖREGÅENDE ÅR Int(9) Nettofakturerat belopp föregående år.

INNEVARANDE ÅR Int(9) Nettofakturerat belopp innevarande år.

BRUTTOVINST

FÖREGÅENDE ÅR Int(9) Täckningsbidragsbelopp föregående år.

Int(5) Nettofakturerat avvikelse föregående 
år.

INNEVARANDE ÅR Int(9) Täckningsbidragsbelopp innevarande 
år.

Int(5) Nettofakturerat avvikelse innevarande 
år.

ÅRSPROGNOS

INNEVARANDE ÅR Int(9) Årsprognos innevarande år.              
(Om budget angivits: Budget*1000/
365*antal bokföringsdagar kvar på 
innevarnade år+försäljnbel.                     
Ej budget: försäljnbel /(1-antal bok-
föringdagar kvar på innevarande år/
365))

Funktionstangenter statistik artikelgrupp

• AVBRYT återgår till kundregistrering.

• SÖK i fältet ARTGRUPP ger visning av upplagda artikelgrupper.
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FIGURE 175. Statistik artikel

Statistik artikel

Visar artikelstatistik, försäljningen på en kund per artikel. Årsbudget 
kan registreras.

KUNDNUMMER AlnB(10) Kundnummer.

Aln(30) Kundnamn.

Aln(30) Postadress.

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer.

Aln(35) Artikelbenämning 1.

Aln(35) Artikelbenämning 2.

BUDGET

FÖREGÅENDE ÅR Int(5) Budget föregående år i tusentals kro-
nor.

Int(5) Budgetavvikelse föregående år.

INNEVARANDE ÅR Int(5) Budget innevarande år i tusentals kro-
nor.

Int(5) Budgetavvikelse innevarande år.
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NÄSTA ÅR Int(5) Budget nästa år i tusentals kronor.

FÖRSÄLJNBEL

FÖREGÅENDE ÅR Int(9) Nettofakturerat belopp föregående år.

INNEVARANDE ÅR Int(9) Nettofakturerat belopp innevarande år.

BRUTTOVINST

FÖREGÅENDE ÅR Int(9) Täckningsbidragsbelopp föregående år.

Int(5) Nettofakturerat avvikelse föregående 
år.

INNEVARANDE ÅR Int(9) Täckningsbidragsbelopp innevarande 
år.

Int(5) Nettofakturerat avvikelse innevarande 
år.

ÅRSPROGNOS

INNEVARANDE ÅR Int(9) Årsprognos innevarande år.              
(Om budget angivits: Budget*1000/
365*antal bokföringsdagar kvar på 
innevarnade år+försäljnbel.                     
Ej budget: försäljnbel /(1-antal bok-
föringdagar kvar på innevarande år/
365))

Funktionstangenter statistik artikel

• AVBRYT återgår till kundregistrering.

• SÖK i fältet ARTIKEL ger visning av upplagda artiklar.
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FIGURE 176. Kundfakturor

Kundfakturor

Hanterar kundens fakturor. Möjlighet att titta på inbetalningar m.m.

KUNDNUMMER AlnB(10) Kundnummer.

KUNDNAMN Aln(30) Kundnamn.

EK-KONTAKT Aln(20) Ekonomikontakt.

TELEFONNR Aln(20) Telefonnummer.

VAL AlnB(3) Valutakod.

ORDERVÄRDE Num(12,2) Innestående ordervärde.

FAKTSALDO Num(12,2) Fakturasaldo på kunden.

A CONTO Num(12,2) A conto på kunden.

LIMIT TKR Int(5) Kreditgräns i tusentals kronor.

FÖRFALLET Num(12,2) Förfallet.

SENINBDAG Date Senaste inbetalningsdatum.
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LEVSTATUS Toggle

•<LEVGODKÄND>

•<LEV-STOPP>

FAKTURANR Int(10) Fakturanummer.

FAKTDAT Date Fakturadatum.

FÖRFDAT Date Förfallodatum.

KRAV Int Hur många kravbrev som skickats.

RÄNTA Toggle

•<NEJ>

•<JA>

BOKFKURS Num(9,4) Bokföringskurs.

Funktionstangenter kundfakturor

• SÖK i fältet FAKTURANR, se “Visning kundfakturor” på sidan 4-21.
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FIGURE 177. Visning av kundfakturor

Visning kundfakturor

Resultatet från sökning i FAKTURANR fältet.

FAKTURANR Int(10) Fakturanummer.

Aln(1) Räntefaktura betecknas “r”. Om en 
kund är satt till FACTORING beteck-
nas normala fakturor med “n”, dvs fak-
turor som inte har belånats.

FAKDAT Date Fakturadatum.

K Int(1) Kravkod. 0 till maximalt 9.

R Toggle Räntefakturakod.

•<J> Kommer att faktureras.

•<N> Skall ej faktureras.

•<F> Fakturerad.

FÖRDAT Date Förfallodatum.

FAKBELOPP Num(12,2) Fakturabelopp.

INBDAT Date Inbetalningsdatum.

INBET BELOPP Num(12,2) Inbetalt belopp.
Gardeco Datasystem AB 4-21



KUNDRESKONTRA
Kundregister

4-22

V

RESTBELOPP Num(12,2) Restbelopp.

Funktionstangenter visning kundfakturor

• SÖK på markerad rad ger visning av inbetalning, se “Visning 
inbetalningar” på sidan 4-23.

• AVBRYT återgår till kundfakturor.

• VÄLJ eller tryck KLAR på en upplyst fakturarad gör så att kundfak-
turan kommer i ändraläge.

• F5 på en faktura i ändraläge ger möjlighet att skriva ut fakturan igen 
direkt från kundfaktura rutinen och slippa leta i utskriftshanteraren.

• NÄSTA visar fakturor på nästa sida.

• FÖREGÅENDE visar fakturor på föregående sida.
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FIGURE 178. Visning av inbetalningar

Visning inbetalningar

Visar vilka inbetalningar som är gjorda på fakturan.

NR Int(3) Inbetalningsnummer löpande.

VAL AlnB(3) Valutakod.

KURS Num(9,4) Kurs.

BOKFÖRBELOPP Num(11,2) Bokfört belopp.

TRANSAKTION Toggle Avvikelsekod. Fältet kan vara tomt.

•<AUTOBORTBOK>

•<DELBETALNING>

•<BORTBOKAD>

•<OSÄKERFORDR>

•<RABATTERAD>

•<SLUTBETALD>

•<ÖVERBETALD>

•<ÖVRIGA AVDR>

•<BORTBOKRÄNTEF>

INBDAT Date Inbetalningsdatum.

INBET BELOPP Num(12,2) Inbetalt belopp i valuta.
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BETALNSÄTT Toggle Betalningssätt.

•<BANKGIRO>

•<PLUSGIRO>

•<KONTANT/CH>

•<FACTORING>

•<A CONTOAVR>

•<UTLANDSBET>

•<AUTOGIRO>

Funktionstangenter visning inbetalningar

• AVBRYT återgår till visning av kundfakturor. 

• NÄSTA visar inbetalningar på nästa sida.

• FÖREGÅENDE visar inbetalningar på föregående sida.
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Visa kunder

FIGURE 179. Visa kunder

Visa kunder allmänt

Visa kunder är en frågerutin där användaren kan titta på kunder utan att 
kunna ändra dem. Endast kundnummer kan anges. SÖK ger möjlighet 
till avancerad utsökning av kunder med supersök, se “Arbetslägen” på 
sidan 1-13. Samtliga fält kan användas som kriterier för sökningen. 
Nyuppläggning samt ändring av kund är ej möjligt, däremot har man 
tillgång till funktionstangenterna i samma utsträckning som i kundregis-
tret. För fältbeskrivningar, se “Kundregister” på sidan 4-2.
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Inbetalningar

FIGURE 180. Inbetalningar

Inbetalningar allmänt

Hanterar inbetalningar med integrering till bokföringen med verifika-
tionstyp Kundinbetalning. Förskottsinbetalningar kan även registreras.

FUNKTION Toggle Funktionsval.

•<INBETALNINGSJOURNAL>

•<BANKGIROBETALNING>

•<PLUSGIROBETALNING>

•<VALUTAKONTO BANK>

•<VALUTAKONTO POST>

•<UTLÄNDSK-VALUTA>

•<KONTANT/CHECKBET>

•<A CONTOAVRÄKNING> Om kunden 
tidigare gjort en förskottsinbetalning.
•<FACTORING>

•<PGBETALNINGAR FIL> Om avtal 
med Plusgirot gjort finns möjlighet att 
hämta hem en fil för automatisk avpric-
kning av inbetalningar.
•<KONTROLLISTA>

INBDAT Date Inbetalningsdatum.
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Funktionstangenter inbetalningar

• SÄTTIN i fältet INBDAT ger dagens datum.

• KLAR startar rutin beroende på FUNKTION.

• F5 för ändring av integrering redovisning, se “Konto Ändring” på 
sidan 8-12.
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FIGURE 181. Inbetalningar

Inbetalningar registreras per dag och betalningssätt. För varje kund visas 
en total för avstämning av inbetalningsavi. Samtidigt ackumuleras en 
total för avstämning av dagsbeloppet för det valda betalningssättet. 
Användaren kan avbryta registreringen när som helst för att återgå sen-
are varvid totalerna visas på nytt. En preliminär betalning kan registre-
ras hur många gånger som helst tills uppdatering sker. Före uppdatering 
kan även en kontrollista skrivas ut.

DAGTOTAL Num(13,2) Dagtotal.

AlnB(3) Valutakod.

Num(9,4) Kurs.

KUNDSALDO Num(11,2) Kundsaldo.

A CONTOBELOPP Num(11,2) A contobelopp.

FAKTURANR Int(10) Fakturanummer anges här. Saknas 
information om denna, gå till fält 
KUNDNR. 

KUNDNR AlnB(10) Kundnummer. Efter att ha valt ett 
kundnummer kan sökning av faktura 
ske från fältet FAKTURANR.

Aln(30) Kundnamn.

Aln(30) Postadress.
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Aln(30) Ekonomikontakt.

Aln(30) Telefonnummer till ekonomikontakt.

INBETALT Num(12,2) Inbetalt belopp. Föreslås av systemet 
som full betalning, men kan ändras. 
Om inbetat belopp är 0,00 ges en fråga 
om betalning saknas, svara JA och fak-
turastatus toggeln blir tillgänglig.

TOT Num(12,2) Totalt inbetalt belopp.

FAKSTATUS Toggle Fakturastatus.

•<SLUTBETALD> Föreslås vid full 
betalning.

•<DELBETALNING> Föreslås vid min-
dre än full betalning.

•<BORTBOKNING> Differensen mellan 
delbetalning till full betalning kan bort-
bokas.

•<OSÄKER FORDRAN> Differensen 
mellan delbetalning till full betalning 
kan bortbokas.

•<RABATTERAD> Differensen mellan 
delbetalning till full betalning kan bort-
bokas.
•<ÖVRIGA AVDRAG>

•<ÖVERBETALN> Om kund betalat in 
mer än vad fakturan var på.

•<AUTOBORTBOK> Om kundbetalning 
är inom en viss inbetalningsdifferens 
bokas den bort automatiskt, styrs från 
företagsregistret, se “Företagsregister 
fliken Krav/Ränta” på sidan 9-5.

•<BORBOKRÄNTEF> Endast vid ränte-
fakturor som understiger inbetaln-
ingsdifferensen. Bokförs på konto 
kundränta.

Funktionstangenter inbetalningar

• F5 se “A conto inbetalning” på sidan 4-31.

• F6 visar preliminära inbetalningar som utgörs av alla hittills gjorda 
inbetalningar som ännu ej uppdaterats via                                    
<INBETALNINGSJOURNAL>, se “Preliminära inbetalningar” på sidan 
4-33.
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• SÖK visar i fältet FAKTURANR visar kundens fakturor i fallande 
ordning.

• SÖK i fältet KUNDNR ger ett sökfönster, se “Kundsök” på sidan 
9-127.
Gardeco Datasystem AB



KUNDRESKONTRA
Inbetalningar

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

FIGURE 182. A conto inbetalning

A conto inbetalning

Har kunden betalat ett förskott anges detta som a conto och förs till 
kundens a contobelopp. A conto bokförs på konto förskott från kunder.

DAGTOTAL Num(13,2) Dagtotal.

AlnB(3) Valutakod.

Num(9,4) Kurs.

KUNDSALDO Num(11,2) Kundsaldo.

A CONTOBELOPP Num(11,2) A contobelopp.

FAKTURANR Int(10) Används ej vid förskott. “A CONTO” 
visas i fältet.

KUNDNR AlnB(10) Kundnummer.

Aln(30) Kundnamn.

Aln(30) Postadress.

Aln(30) Ekonomikontakt.

Aln(30) Telefonummer till ekonomikontakt.
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INBETALT Num(12,2) Inbetalt belopp.

TOT Num(12,2) Totalt inbetalt belopp.

FAKSTATUS Fakturastatus blank, ej relevant.
Gardeco Datasystem AB



KUNDRESKONTRA
Inbetalningar

V

V

V

V

V

V

FIGURE 183. Preliminära inbetalningar

Preliminära inbetalningar

När så önskas kan samtliga inbetalningar som registrerats tidigare visas 
för kontroll. En sådan betalning kan med VÄLJ ändras eller helt tas bort. 
Detta gäller innan inbetalningarna uppdaterats genom att avsluta 
inbetalningar, se “Inbetalningsjournal” på sidan 4-39.

KUNDNUMMER AlnB(10) Kundnummer.

FAKTURANR Int(10) Fakturanummer.

FAKTDAT Date Fakturadatum.

TRANSAKTION Toggle Fakturastatus.

•<SLUTBETALD>

•<DELBETALD>

•<RABATTERAD>

•<BORTBOKAD>

•<OSÄKER FORDR>

•<ÖVERBETALN>

•<AUTOBORTTAG>

•<ÖVRIGA AVDR>

•<BORTBOKRÄNTEF>

INBDAT Date Inbetalningsdatum.

INBET BELOPP Num(12,2) Inbetalt belopp.
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 BETALNSÄTT Toggle Betalningssätt.

•<BANKGIRO>

•<PLUSGIRO>

•<KONTANT/CH>

•<FACTORING>

•<A CONTOAVR>

•<UTLANDSBET>

•<AUTOGIRO>
Gardeco Datasystem AB



KUNDRESKONTRA
Inbetalningar

V

V

V

V

V

V

V

V

FIGURE 184. Visning av kundfakturor

Visning kundfakturor

Resultatet från sökning i fältet FAKTURANR.

FAKTURANR Int(10) Fakturanummer. Räntefakturanummer 
avslutas med ett “r”. Om en kund är 
FACTORING betecknas normala fak-
turor med “n”, d.v.s. fakturor som inet 
har belånats.

FAKDAT Date Fakturadatum.

K Int(1) Kravkod. 0 till maximalt 9.

R Toggle Räntefakturakod.

•<J> Kommer att faktureras.

•<N> Skall ej faktureras.

•<F> Fakturerad.

FÖRDAT Date Förfallodatum.

FAKBELOPP Num(12,2) Fakturabelopp.

INBDAT Date Inbetalningsdatum.

INBET BELOPP Num(12,2) Inbetalt belopp.
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RESTBELOPP Num(12,2) Restbelopp.

Funktionstangenter visning kundfakturor

• SÖK ger visning av inbetalningar, se “Visning inbetalningar” på sidan 
4-37.

• AVBRYT återgår till kundfakturor.

• VÄLJ eller tryck KLAR på en upplyst fakturarad gör så att kundfak-
turan kommer in i ändraläge.

• NÄSTA visar fakturor på nästa sida.

• FÖREGÅENDE visar fakturor på föregående sida.
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FIGURE 185. Visning av inbetalningar

Visning inbetalningar

Visar vilka inbetalningar som är gjorda på fakturan.

NR Int(3) Inbetalningsnummer löpande.

VAL AlnB(3) Valutakod.

KURS Num(9,4) Kurs.

BOKFÖRBELOPP Num(11,2) Bokfört belopp.

TRANSAKTION Toggle Fakturastatus.

•<SLUTBETALD>

•<DELBETALD>

•<BORTBOKAD>

•<RABATTERAD>

•<OSÄKER FORDR>

•<ÖVRIGA AVDR>

•<ÖVERBETALN>

•<AUTOBORTBOK>

•<BORTBOKRÄNTEF>

INBDAT Date Inbetalningsdatum.

INBET BELOPP Num(12,2) Inbetalt belopp i valuta.
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 BETALNSÄTT Toggle Betalningssätt.

•<BANKGIRO>

•<PLUSGIRO>

•<KONTANT/CH>

•<FACTORING>

•<A CONTOAVR>

•<UTLANDSBET>

•<AUTOGIRO>

Funktionstangenter visning inbetalningar

• AVBRYT återgår till visning av kundfakturor.

• NÄSTA visar inbetalningar på nästa sida.

• FÖREGÅENDE visar inbetalningar på föregående sida.
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FIGURE 186. Inbetalningsjournal

Inbetalningsjournal

Uppdaterar registrerade inbetalningar och skriver ut inbetalningsjournal.

FUNKTION Toggle <INBETALNINGSJOURNAL>
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FIGURE 187. Kontrollista inbetalningar

Kontrollista inbetalningar

Skriver ut en kontrollista på de inbetalningar som registrerats. Kan 
endast tas ut innan uppdatering (inbetalningsjournal).

FUNKTION Toggle <KONTROLLISTA>
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FIGURE 188. PG betalningar fil

PG betalningar fil

Om avtal slutits med Plusgirot finns möjlighet att hämta hem en fil från 
plusgirot för automatisk avprickning av inbetalningar. En lista skrivs ut 
för att meddela användaren om vilka inbetalningar som inte kunnats 
läsas in och varför samt vilka inbetalningar som blivit delbetalda eller 
överbetalda.

PG-INBET FIL Aln(50) Ange sökvägen till filen. Glöm inte att 
ange vad filen heter.

Funktionstangenter PG betalningar fil

• SÖK i fältet PG-INBET FIL ger möjlighet att bläddra, detta för att 
enkelt ange var importfilen ligger, se “Ange fil” på sidan 1-7.
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Kundreskontra

FIGURE 189. Kundreskontra

Kundreskontra allmänt

Rapporten skriver ut obetalda fakturor i kundnummerordning med en 
total per kund. Datum kan anges valfritt för att få saldot vid en viss tid-
punkt. Önskas avstämning mot redovisningen för en tidigare månad kan 
detta ske förutsatt att rensning av betalda fakturor ej skett för denna 
månad. Genom urval används utskriften till fler ändamål, t.ex. en lista 
för genomgång av dåliga betalare eller belånade fakturor.

Reskontralistan innehåller kunduppgifter som namn, adress, 
ekonomikontakt samt ekonomikontaktens telefonnummer. Den visar 
förfallodatum samt antalet krav för varje obetald faktura. Listan kan 
användas för kravbearbetning med möjlighet att göra urval på antal krav 
och/eller fakturabelopp.
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LISTA Toggle

•<RESKONTRALISTA>Samtliga 
obetalda fakturor för angivet datum.

•<SALDOLISTA>Total obetalt belopp 
per kund för angivet datum.

•<ACONTO KUNDER> Visar kunder 
med a conto belopp.

•<FÖRSKOTTSORDER>Kontantorder 
där inbetalning eller leverans gjorts 
men som ännu inte är slutlevererad 
eller slutbetald.

•<PRESENTKORT> Visar ej utnyttjade 
presentkort.
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FIGURE 190. Reskontralista

Reskontralista

Rapporten skriver ut obetalda fakturor i kundnummerordning med en 
total per kund. Datum kan anges valfritt för att få saldot vid en viss tid-
punkt. Önskas avstämning mot redovisningen för en tidigare månad kan 
detta ske förutsatt att rensning av betalda fakturor ej skett för denna 
månad. Används som bilaga i bokslut till kunders konto.

URVAL Toggle

•<SAMTLIGA> Visar både normala och 
belånade fakturor.

•<FACTORING> Visar endast belånade 
fakturor.

•<NORMALA> Visar endast normala 
fakturor.

AVSTÄMD T.O.M Date Anger det datum som rapporten skall 
gälla för. Fakturor och betalningar 
gjorda efter detta datum kommer ej 
med.

KUNDNUMMER AlnB(10) Anger om endast en kund skall skrivas 
ut.

FAKTBELOPP I SEK Num(13,2) Anger om ej alla obetalda fakturor skall 
visas, t.ex. endast större förfallna faktu-
ror.
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ANTAL KRAV Int(1) Anger antalet krav, till exempel “>1” 
ger alla fakturor som krävts minst 2 
gånger.

FÖRFALLODATUM Date Anger om endast fakturor med detta 
förfallodatum skall skrivas ut.

VALUTA Alf(3) Anger om endast kunder med denna 
valuta skall skrivas ut.
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FIGURE 191. Saldolista

Saldolista

Rapporten skriver ut faktura saldon i kundnummerordning. Datum kan 
anges valfritt för att få saldot vid en viss tidpunkt.

URVAL Toggle

•<SAMTLIGA> Visar både normala och 
belånade fakturor.

•<FACTORING> Visar endast belånade 
fakturor.

•<NORMALA> Visar endast normala 
fakturor.

AVSTÄMD T.O.M Date Anger det datum som rapporten skall 
gälla för. Fakturor och betalningar 
gjorda efter detta datum kommer ej 
med.

KUNDNUMMER AlnB(10) Anger om endast en kund skall skrivas 
ut.

FAKTBELOPP I SEK Num(13,2) Anger om ej alla obetalda fakturor skall 
visas, t.ex. endast större förfallna faktu-
ror.

ANTAL KRAV Int(1) Anger antalet krav, till exempel “>1” 
ger alla fakturor som krävts minst 2 
gånger.
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FÖRFALLODATUM Date Anger om endast kunder med detta för-
fallodatum skall skrivas ut.

VALUTA Alf(3) Anger om endast kunder med denna 
valuta skall skrivas ut.
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FIGURE 192. A conto kunder

A conto kunder

Rapporten skriver ut kunder med a conto belopp i kundnummerordning 
med en total per kund. Visar tillhörande betalningsposter samt betalda-
tum och betalningssätt. Används som bilaga i bokslut till kontot för 
skuld till kund, se “Konto Ändring” på sidan 8-12.

KUNDNUMMER AlnB(10) Anger om endast en kund skall skrivas 
ut.

VALUTA Alf(3) Anger om endast kunder med denna 
valuta skall skrivas ut.
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FIGURE 193. Förskottsorder

Förskottsorder

Rapporten skriver ut kontantorder där inbetalning eller leverans gjorts 
men som ännu inte är slutlevererad eller slutbetald. Rapportern visar 
leveransdatum, betaldatum, leveransvärdet samt inbetalt belopp. 
Används som bilaga i bokslut till de konton som berörs, se “Konto 
Ändring” på sidan 8-12.

URVAL

KUNDNUMMER AlnB(10) Anger om endast en kund skall skrivas 
ut.

VALUTA Alf(3) Anger om endast kunder med denna 
valuta skall skrivas ut.
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FIGURE 194. Presentkort

Presentkort

Rapporten skriver ut ej utnyttjade presentkort. Används som bilaga i 
bokslut till de konton som berörs, se “Konto Ändring” på sidan 8-12.

URVAL

ARTIKELNUMMER AlnB(10) Anger om endast en sorts presentkort 
skall skrivas ut.

VALUTA Alf(3) Anger om endast presentkort med 
denna valuta skall skrivas ut.

DATUM Alf(3) Anger om endast presentkort som reg-
istrerats tidigare eller lika med angivet 
datum skall skrivas ut.
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Räntefakturering

FIGURE 195. Räntefakturering

Räntefakturering allmänt

Rutinen beräknar dröjsmålsränta på slutbetalda fakturor som betalats 
efter förfallodatum. Beräkningen sker enligt företagsregistrets antal res-
pitdagar och minbelopp. Dessutom gäller att kunden får räntedebiteras 
enligt kundregister samt att fakturan ej undantagits från debitering.

Efter utskrift av kontrollista kan ändringar göras via kundregister, se 
“Kundfakturor” på sidan 4-19. Borttag av ränta för viss faktura alterna-
tivt framflyttning av förfallodatum påverkar räntedebiteringen.

Räntan beräknas normalt från företagsregistrets maximala fem datum-
styrda räntesatser. Observera att avtal med kunden om avvikande ränte-
sats kan registreras och gäller då generellt för denna kund, se 
“Kundregister fliken övrigt” på sidan 4-7.

FUNKTION Toggle Funktionsval.

•<FAKTURERING>

•<KONTROLLISTA>

Funktionstangenter räntefakturering

• F5 för ändring av integrering redovisning, se “Konto Ändring” på 
sidan 8-12.
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FIGURE 196. Utskrift av räntefakturering

Utskrift räntefakturering

KUNDNUMMER AlnB(10) Kundnummer. Blank ger alla kunder.

FAKTURADATUM Date Fakturadatum.

FAKTURAVAL Toggle

•<SVENSK>

•<EXPORT>

Funktionstangenter utskrift räntefakturering

• SÄTTIN i fältet FAKTURADATUM ger dagens datum.

• KLAR startar utskriften.

• SÖK i fältet KUND ger ett sökfönster, se “Kundsök” på sidan 9-127.

Övrig information utskrift räntefakturering

Fakturor som avser dröjsmålsränta visas i systemet med ett “r” efter fak-
turanumret, se “Visning kundfakturor” på sidan 4-21.
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FIGURE 197. Kontrollista räntefakturering

Kontrollista räntefakturering

Rapporten visar vilket resultat som skapas vid räntefaktureringsutskrift. 
Efter kontroll kan ändringar göras på de fakturor som ej önskas medta-
gas i räntefaktureringen, se “Kundfakturor” på sidan 4-19.

FAKTURAVAL Toggle

•<SVENSK>

•<EXPORT>
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FIGURE 198. Åldersanalys fakturor

Åldersanalys fakturor

Rapporten visar samtliga kunder med fakturasaldo. Förfallna fakturor 
indelas i fyra åldersgrupper med totaler för hela företaget. Samtliga 
belopp anges i bokfört belopp.

KUNDNUMMER AlnB(21) Kundnummer.

KATEGORI AlnB(7) Kundkategori.

VALUTA AlnB(7) Visar endast kunder som faktureras i 
vald valuta. Observera att resultat visas 
i bokfört belopp.

VISA Toggle

•<KUNDER/TOTALER>

•<ENDAST TOTALER>

Funktionstangenter åldersanalys fakturor

• KLAR startar vald rapport.
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Betalningspåminnelser

FIGURE 199. Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser

Skriver kravbrev för att sändas till kund. Observera att senaste kravda-
tum finns i kundregistret. Om kunden har tillgodo skrivs ingen kravtext 
ut på kravbrevet.

KUNDNUMMER AlnB(10) Kundnummer.

SEN KRAVDAG AlnB(10) Senast skickade kravdag, se “Kundreg-
ister fliken allmänt” på sidan 4-2. 
Anges mindre än visst datum skrivs 
nytt krav endast om tidigare krav skick-
ats före detta datum. Blankt fält skapar 
krav utan kontroll av senaste kravda-
tum.

PÅMINNELSEVAL Toggle Val av språk.

•<SVENSK>

•<UTLAND>

SEN REG BETDAG Date Senaste registrerade inbetalning som 
gjorts i systemet, information visas på 
påminnelsen till kunden.
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VÅR REFERENS AlnB(6) Information på påminnelsen. Förslag 
kommer från företagsregistret.

TELEFONNUMMER Aln(18) Kommer på påminnelsen. Förslag kom-
mer från företagsregistret.

Funktionstangenter betalningspåminnelser

• SÄTTIN i fältet SEN KRAVDAG ger datum mindre än eller lika med 
dagens datum.

• SÄTTIN i fältet SEN REG BETDAG ger dagens datum.

• SÖK i fältet VÅR REFERENS ger visning på användarregistret.

• SÖK i fältet KUDN ger ett sökfönster, se “Kundsök” på sidan 9-127.
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CHAPTER 5 LAGERSYSTEM

Allmänt

I lagersystemet registreras artiklar med eller utan lagerbokföring. Det 
finns möjlighet att registrera upp till fem stycken försäljningspriser per 
artikel och valuta. Lagersaldon uppdateras automatiskt vid transaktioner 
i order, fakturering, inköp samt inventering.Lagersystemet är integrerat 
med faktureringen (utleveranser), orderbehandlingen (reservationer) 
samt inköpssystemet (beställningar).

Lagersystemet värderar varulagret såväl enligt återanskaffningskostnad 
som anskaffningskostnad beräknad enligt FIFO-principen. I ett statis-
tikregister sparas alla lagertransaktioner med uppgift om kvantitet och 
värde samt ordernummer, fakturanummer, datum, valuta och hemtagn-
ingskostnad.

Lagersystem innehåller följande rutiner

• Artikelregister  5-2

• Artikelgrupper  5-41

• Visa artiklar  5-47

• Receptregister  5-56

• Serienummer  5-60

• Lagerplatser  5-66

• Lagerlista  5-75

• Artikelinventering  5-77

• Lagervärdering  5-85

• Prisfråga  5-87
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Artikelregister

FIGURE 200. Artikelregister fliken allmänt

Artikelregister allmänt

Hanterar en artikels grunddata samt visar statistikuppgifter. Artikeltyper 
består av lager-, tjänste- samt beloppsartiklar. En artikel kan även utgöra 
ett recept eller bestå av färg-/storleks basartikel.

Vid nyregistrering finns en kopieringsfunktion där standardvärden kopi-
eras från annan valfri artikel till den nya artikeln.

Huvudleverantör registreras och kan ändras i denna rutin. För övriga 
leverantörsuppgifter, se “Leverantörsuppgifter” på sidan 5-21.

Artikelregister fliken allmänt

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer. Skall vara uppbyggd 
med versaler och/eller siffror. Inga 
blanka kan förekomma mellan tecknen. 
Om artiklarna hanteras som nummer 
bör längden vara lika för artiklar som 
börjar med samma siffror.

BENÄMNING 1 Aln(35) Beskrivning av artikeln. Benämning 1. 
Denna föreslås vid orderregistrering 
men kan ändras/kompletteras för den 
specifika orderraden.
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BENÄMNING 2 Aln(35) Kompletterande beskrivning vid behov. 
Används denna benämning ger det 
dubbla rader i order-/fakturautskrifter.

SÖKBEGREPP AlnB(18) Sökbegrepp för sökning i övriga sys-
tem, bland annat i ordersystemet. Sätts 
av systemet till Benämning1 vid nyup-
pläggning, kan ändras till önskad text.

ERSARTIKEL Aln(18) Ersättningsartikel. Alternativ artikel 
som kan ersätta denna artikel.

EAN-CODE Aln(18) EAN-kod.

KVANTTABELL AlnB(3) Kvanttabellskod. Artiklar med en regis-
trerad kvanttabell ändrar priset efter 
beställd kvantitet. 

Aln(14) Kvanttabellskodsbenämning. 

MIX & MATCH AlnB(3) Mix & Match kod. 

Aln(14) Mix & Match benämning. 

LAGERPLATS AlnB(5)*2 Lagerplats. Avser fysisk plats i lagret 
där gång, hylla eller annan indelning 
görs. Plocklistor och inventeringsrap-
porter skrivs sorterat på lagerplats och 
buffertlagerplats. Observera att det för-
sta fältet ej får vara blankt om det finns 
information i det andra fältet.

BUFFERT AlnB(5)*2 Buffertlagerplats. Observera att det för-
sta fältet ej får vara blankt om det finns 
information i det andra fältet.

LEVERANTÖR AlnB(10) Huvudleverantörsnummer. En artikel 
måste innehålla ett leverantörsnummer 
och kan ej lagras utan denna.Via F6 
registreras uppgifter om inköpspris 
med mera. Detta gäller både för huvud-
leverantörer och övriga leverantörer till 
denna artikel.

Aln(30) Huvudleverantörsnamn.

FÖRLAG/LABEL AlnB(5)*2 Används för böcker och musikartiklar.

PRODUCENT AlnB(5)*2 Producent.
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ARTGRUPP AlnB(4) Artikelgrupp delar in artikeln i sorti-
ment. Används för att bokföra fakture-
rade varor, se “Artikelgrupper” på 
sidan 5-41. samt i kundavtal.

Aln(30) Artikelgruppsbenämning.

STATISTIK AlnB(4) Statistikkod. Delar in artikeln i statis-
tikgrupper. Används för statistikrappor-
tering.

Aln(30) Statistikbenämning.

ARTIKELINFO Aln(30) Text som visas på meddelanderaden vid 
orderregistrering efter det att artikel-
nummer angivits. Kan till exempel 
användas för att ge användaren infor-
mation om kampanjer med mera.

PRIS 1-5 Toggle Försäljningspris. Visar om det angivna 
priset är exkl. eller ink.l moms.

•< > Pris exklusive moms.

•<I> Pris inklusive moms.

Num(12,2) Försäljningspriser där kundens pris-
lista anger vilket pris som skall använ-
das. Priserna är i hemvaluta.

PRISDATUM Toggle Prisändringsdatum för hemvaluta. 
SÄTTIN ger dagens datum.

KALKYLTYP Toggle

•<MAN KALKYL> Manuellt satt pris.

•<SEN INPRIS> Det senaste priset är 
kalkylpris.

•<FIFOPRIS> Medelpris av inköpt 
antal.

•<ARTGRUPP%> Används för kommi-
sionsartiklar där provisionen är en pro-
centandel av försäljningsbeloppet. 
Kalkylpriset räknas ut med formeln : 
Pris (exkl.moms) * rabatt *(100 -
”artikelgruppens vinstmarginal”) / 100. 
För vinstmarginal, se “Artikelgrupper” 
på sidan 5-41.
Gardeco Datasystem AB
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•<AUT KALKYL> Kan endast användas 
om artikeln är ett recept. Beräknas 
automatiskt från ingående artiklar i 
receptet, se “Receptregister” på sidan 
5-56.

•<AUTOUTPRIS> Kan endast användas 
om artikeln är ett recept, receptets 
utpris beräknas till de ingående artik-
larnas utpris i recepetet.

KALK-PRIS Num(12,2) Kalkylpris kan endast registreras av 
användaren vid nyregistrering om inte 
kalkyltyp är satt till manuell kalkyl. 
Beloppet hämtas vid fakturering om det 
är större än “0.00” och kan användas 
som kostpris i bokföring av försålda 
varor. Vid kopiering av order då kalkyl-
priset är satt manuellt för ordern så 
kopieras detta.

FIFO-PRIS Num(12,2) Fifopris kan endast registreras av 
användaren vid nyregistrering. Fifopris 
beräknas vid uppdatering i rutinen 
lagertransaktioner, se “Lagertransak-
tioner” på sidan 3-83. Och visar då ett 
medelvärde för de inköp av artikeln 
som motsvarar lagersaldot.

SENINPRIS Num(12,2) Senaste inköpspris registreras automa-
tiskt av inköpsrutinen i hemvaluta.

DISPKVANT Num(10,3) Disponibel kvantitet beräknas som 
lagersaldo minus orderantal. Inklusive 
spärrade inleveranser.

LAGERSALDO Num(10,3) Lagersaldo. Fysiskt antal i lager just 
nu.

ORDER Num(10,3) Totalt ännu ej levererat kundorderantal. 
Både reserverat och ej reserverat.

BESTÄLLT Num(10,3) Antal i beställning hos leverantörer.

EJ RESERV Num(10,3) Ingående antal i fältet ORDER som ej 
reserverats.

MODELL Date Visar vilken modell artikeln har.
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FÄRG Date Visar vilken färg artikeln har.

STORLEK Date Visar vilken storlek artikeln har.

PRISÄNDRING Toggle Visar om artikeln är under utprisän-
dring.

•<INGEN>

•<PÅGÅR> Artikeln ingår i en utpriska-
lkyl.

INVENTERING Toggle Visar om artikeln är under inventering.

•<INGEN>

•<PÅGÅR> Artikeln ingår i ett inventer-
ingsnummer.

FUNKTIONER

ANVÄNDNING Toggle

•<LAGER> Lagersaldo uppdateras av 
systemet.

•<TJÄNSTE> Ej lagersaldo, antal 
används.

•<BELOPP> Ej lagersaldo, ej antal.

STRUKTUR Toggle

•<NORMAL> Standardartikel.

•<RECEPT> Uppgifter om ingående 
standardartiklar registreras i receptreg-
istret, se “Receptregister” på sidan 
5-56. Kan ha kalkyltyp <MAN 

KALKYL>, <AUT KALKYL> eller <AUT 
OUTPRIS>.

•<VAR-BAS> Basartikel för färg/storleks 
artikel. 

VARIANT Toggle

•<NEJ>

•<JA> Underartikel för färger/storlekar.

Aln(3) Varianttyp. Måste anges om strukturen 
är satt till <VAR-BAS> Kan endast anges 
vid nyupplägg. SÄTTIN ger möjlighet 
att lägga upp en ny varianttyp.
Gardeco Datasystem AB
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SERIENUMMER Toggle Serienummer. Är artikelstrukturen 
<RECEPT> kan ej fältet ändras. Om en 
komponent i ett Recept ändras till 
Serienummer <JA> uppdateras även 
tillhörande Receptartikel.

•<NEJ> 

•<JA> Serienummer uppdateras autom-
atiskt via faktureringen i ett register. 
Vid utleverans måste serienummer reg-
istreras, se “Serienummer” på sidan 
5-60.

•<PRE> Presentkort. Visas endast om 
användningen är <BELOPP>.

STATUS Toggle Artikelstatus.

•<AKTIV> Normal artikelstatus.

•<SPÄRR> Artikeln kan ej läggas in i 
ordersystemen. Kommer endast med 
om <SAMTLIGA> väljs i rutinen med 
urval <AKTIV>/<SAMTLIGA>
Gardeco Datasystem AB 5-7



LAGERSYSTEM
Artikelregister

5-8

V

V

V

V

FIGURE 201. Artikelregister fliken Övrigt

Artikelregister fliken Övrigt

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer.

BENÄMNING 1 Aln(35) Benämning 1.

BENÄMNING 2 Aln(35) Benämning 2.

MOMSTABELL Int(1) Momstabell. 

Aln(16) Momsbenämning.

GENRE Int(1) Genre, SÖK med blankt fält er visning 
av alla upplagda genrer. Vid registre-
ring av en genre kan man koppla gen-
ren till en artiklegrupp samt 
statistikkod. När du väljer in en artikel 
från produktregistret och därmed ska-
par en artikel i artikelregistret så får 
den artiklen artikelgruppskoden som är 
kopplad till artikelns genre. 

ENHET Aln(3) Enhetsbeteckning som återfinns på 
orderraden efter antalsfältet i order-/
faktura.

Toggle Enhetsbenämning.
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ETIKETT Toggle

•<INGEN>

•<LAYOUT 1>

•<LAYOUT 2>

•<LAYOUT 3>

ORDERKVANT Num(9,3) Orderkvantitet kommer som förslag i 
ordersystemet vid ny orderrad. Kan 
användas för att visa förpacknings- 
storlek vid försäljning per styck.

DAGSPRIS Toggle Ändrar pris och rabatt vid utleveran-
sregistreringen av kundorder.

•<NEJ> Funktionen används ej.

•<JA> Priset sätts till aktuella värden 
för artikeln med kundens normala pris-
lista.

RESTORDER Toggle Hur skall restorder hanteras vid lever-
ans.

•<NEJ> Orderrad sätts automatiskt till 
slutlevererad. När en orderrad har lev-
eranstyp DIRLEV eller LAGER-
SKAFF sker delleverans om 
tillhörande beställningsrad restnoterats.

•<JA> Delleverans kan ske.

VARUKLASS Toggle Varuklass. Klassning av sortimentet, 
där <A> är högsta klass. Exempelvis:

•<A> Guldsortimentet.

•<B> Standardlagervaror.

•<C> Beställningsvaror.

•<D> Varuprover med mera.

•<E> Utgångna.

ALFAFAKTOR Num(4,2) Måste vara 0 < x < 1. Vägning av rela-
tion mellan senaste månadens försäljn-
ing och ackumulerad försäljning vid 
beräkning av inköpsbehov. Högre 
värde ger senaste månadsresultat mer 
vikt än ackumulerat i beräkningen. 
Normalvärde 0.3.
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SÄKLAGER % Int(3) Säkerhetslager i%. Högre värde sätts på 
artiklar som ej får ta slut i lagret. Nor-
malvärde 0-5%. För känsliga varor kan 
värdet vara mycket större beroende på 
lagerantal och medelförbrukning.

RELEASEDATUM Date Releasedatum, används för böcker och 
musik.

STARTDATUM Date Vilket datum artikel är skapad. Anges 
automatiskt av systemet när ny artikel 
skapas.

SEN INLEVDAG Date Senaste datum för inleverans.

SEN UTLEVDAG Date Senaste datum för utleverans.

SEN INVDAG Date Senaste inventeringsdatum.

INV DIFF Num(10,3) Inventeringsdifferens totalt för artikeln. 
För att kontrollera samtliga inventer-
ingsdifferenser, se “Artikelhistorik” på 
sidan 5-53.

URSPLAND AlnB(2) Ursprungsland från landtabell.

STATNR Aln(12) Statistiknummer för intern statistikrap-
portering.

BUDGET FÖREGÅENDE ÅR

ANTAL Int(5) Budget antal föregående år. OBS. 
Fördelningsmallar läggs upp i redovis-
ningens budgetrutin, se “Fördelnings-
mall” på sidan 8-26.

TKR Int(5) I tusental kronor. OBS som ovan.

BUDGET DETTA ÅR

ANTAL Int(5) Budget antal detta år. OBS som ovan.

TKR Int(5) I tusental kronor. OBS som ovan.

BUDGET NÄSTA ÅR

ANTAL Int(5) Budget antal nästa år. OBS som ovan.

TKR Int(5) I tusental kronor. OBS som ovan.
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BESTPUNKT Num(9,3) Underskrides registrerat antal lagersal-
dot, visas brist i inköpsförslaget. 
Beräknas normalt som “medelförbru-
kning per månad / 30 * beräknat antal 
leveransdagar”.

INKÖPSKVANT Num(9,3) Normalt inköpsantal per ordergång. 
Sätts till 0 om uppgifter om lägsta 
kvantitet ej finns.

MEDELFÖRBR Num(9,3) Visar sålt antal per månad i genomsnitt 
beräknat via alfafaktorn. Formel: gamla 
medelförbrukningen + ((utlevererat i 
period - gamla medelförbrukningen) * 
alfafaktorn)

PERIOD Toggle Vilken period man önskar se statistik 
för. Kan välja mellan JAN - DEC

•<JAN-DEC>

INKÖP ANTAL

DENNA MÅN Num(9,3) Inköpt antal för angiven månad.

FÖREG ÅRS MÅN Num(9,3) Inköpt antal för angiven månad 
föregående år.

TOT DETTA ÅR Num(9,3) Inköpt antal totalt i år, till angiven 
månad.

TOT FÖREG ÅR Num(9,3) Inköpt antal totalt föregående år, till 
angiven månad.

UTLEV ANTAL

DENNA MÅN Num(9,3) Utlevererat antal för angiven månad.

FÖREG ÅRS MÅN Num(9,3) Utlevererat antal för angiven månad 
föregående år.

TOT DETTA ÅR Num(9,3) Utlevererat antal totalt i år till angiven 
månad.

TOT FÖREG ÅR Num(9,3) Utlevererat antal totalt föregående år, 
till angiven månad.

FAKT BELOPP

DENNA MÅN Num(9) Fakturerat belopp för angiven månad.
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FÖREG ÅRS MÅN Num(9) Fakturerat belopp för angiven månad, 
föregåend år.

TOT DETTA ÅR Num(9) Fakturerat belopp totalt i år, till angiven 
månad.

TOT FÖREG ÅR Num(9) Fakturerat belopp totalt föregående år, 
till angiven månad.

BRUTTOVINST

DENNA MÅN Num(9) Bruttovinst belopp för angiven månad.

MÅNADEN TG Int(3) Täckningsgraden för angiven månad.

FÖREG ÅRS MÅN Num(9) Bruttovinst belopp för angiven månad, 
föregående år.

FÖREG ÅRS MÅN TGInt(3) Täckningsgraden för angiven månad, 
föregående år.

TOT DETTA ÅR Num(9) Bruttovinst belopp totalt i år, till angi-
ven månad.

TOT DETTA ÅR TG Int(3) Täckningsgraden totalt i år, till angiven 
månad.

TOT FÖREG ÅR Num(9) Bruttovinst belopp totalt föregående år, 
till angiven månad.

TOT FÖREG ÅR TG Int(3) Täckningsgraden totalt föregående år, 
till angiven månad.

Funktionstangenter i rutinen

• SÖK i fältet KVANTTABELL ger visning av kvanttabeller.

• SÖK i fältet LEVERANTÖR ger visning av leverantörer.

• SÖK i fältet ARTGRUPP ger visning av artikelgrupper.

• SÖK i fältet STATISTIK ger visning av statistikgrupper.

• SÖK i fältet VARIANTTYP ger visning av varianttyper.

• SÖK i fältet MOMSTABELL ger visning av momstabeller.

• SÄTTIN i fälten BENÄMNING 1 och BENÄMNING 2 för nyuppläggning 
av Utländska benämningar, se “Utländska benämningar” på sidan 
5-17.

• SÄTTIN i fältet EAN-CODE ger nästa lediga EAN-kod förutsatt att 
nummerserie är upplagd, se “Nummerserie” på sidan 9-103. 
”EANKOD”.
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• SÄTTIN i fältet KVANTTABELL för nyuppläggning av kvanttabeller.

• SÄTTIN i fälten FÖRSPRIS 1-2 för nyuppläggning av Exportpriser, se 
“Exportpriser” på sidan 5-18.

• SÄTTIN Lägg upp ny artikel, se “Kopiera från artikel” på sidan 5-15.

• F5 Produktinfo, beskrivande text, se “Produktinformation” på sidan 
5-19.

• F6 Leverantör, inköpspriser per leverantör, se “Leverantörsuppgifter” 
på sidan 5-21.

• F7 Lager, se “Lager” på sidan 5-25.

• F8 Utan vald artikel öppnar variantregister, se “Varianttyper” på 
sidan 5-29.

• F9 Utan vald artikel öppnar mix & match, se “Mix & Match” på sidan 
5-32.

• F8 Varianter, se “Övrig information artikelregister” på sidan 5-13.

• F8 med normal artikel öppnar Kampanj, se “Kampanj” på sidan 5-35.

• F9 med vald artikel ger möjlighet att lägga till tillbehör till artikeln, se 
“Tillbehör” på sidan 5-39.

• F11 med vald artikel ger möjlighet att lägga till artikeln i en mix & 
match rabatt, se “Mix & Match” på sidan 5-32.

Övrig information artikelregister

Lagersystemet hanterar fem olika typer av artiklar

• Lagerartikel

• Tjänsteartikel, ej lageruppdatering

• Beloppsartikel, ej antal, ej lageruppdatering

• Variantartikel samt basartikel för färg/storlekar.

• Receptartikel, en artikel som består av en eller flera artiklar. En order 
på en Receptartikel medför att alla ingående komponenters ordersal-
don räknas upp, samt att (vid utleverans) alla komponenters lagersal-
don räknas ner. Ett recept kan ej innehålla ett annat recept men 
däremot en var-bas.

En artikel som har användning <BELOPP> eller <TJÄNSTE> kan ej ha 
serienummer <JA>. Dock kan <BELOPP> ha serienummer <PRE> vilket 
visar att det är ett presentkort och speciell hantering vid försäljning och 
betalning.

En artikel med strukturen <VAR-BAS> kan ej ha fältet variant satt till 
<JA>. Men varianttyp måste anges.

Från en befintliga <VAR-BAS> artikel kan varianter skapas genom att 
trycka F8 - Varianter. Samtliga variant artiklar får basens information 
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men kan ändras. Denna typ av artikel används ex vid försäljning av en 
produkt som finns i olika storlekar, basen är då exempelvis skjortan 
medans storlekarna är varianterna. Vid orderläggning kan antingen 
basen anges och därefter varianten anges, eller ange bas och variant i ett 
enda nummer.

Man kan ej ändra ANVÄNDNING på en redan upplagd artikel. Det vill 
säga, om man lagt upp en <LAGER> artikel kan man inte efter ett tag gå 
in på artikeln och ändra till ANVÄNDNING <BELOPP> eller <TJÄNST>.

Har en artikel lagts upp med felaktigt nummer kan man byta artikelnum-
ret, se “Registrering artikelnummerbyte” på sidan 9-49.

Den artikel som ligger som artikelmall i företagsregistret, se “Före-
tagsregister fliken Inställningar” på sidan 9-10. kan inte tas bort. Den 
artikeln kommer även att föreslås att kopieras ifrån vid kopiera artikel, 
se “Kopiera från artikel” på sidan 5-15.

Vid nyupplägg av artikel gäller följande; Efter att all information om 
artikeln är ifylld och man trycker KLAR för första gången lagras den 
information man registrerat och man kommer in på artikeln igen, detta 
för att lägga upp information om leverantör (F6), se “Leverantörsup-
pgifter” på sidan 5-21. och lager (F7)se “Lager” på sidan 5-25. Detta är 
tvingande.

Om systemnyckel är satt till Ja så visas efter artikelgruppskod ett fält där 
du kan ange ett tal som motsvarar antalet i artikeln, ex. att du har en 
dubbelcd, då skriver du in 2 som då motsvarar de 2 skivorna i dubbel-
cdn. Om inte denna systemnyckel är satt så visas inte fältet för ingående 
antal.
Gardeco Datasystem AB



LAGERSYSTEM
Artikelregister

V

V

V

V

FIGURE 202. Kopiera från artikel

Kopiera från artikel

Vid uppläggning av nya artiklar kan kopiering ske av ett antal värden 
från en befintlig artikel. Om ett nytt sortiment skall läggas upp registre-
ras först en artikel med alla värden. Denna används sedan som mall 
genom att artikelnumret anges i kopieringsfunktionen. Efter att artikel-
numret angetts visas ett antal fält för att verifiera att rätt artikel valts.

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer.

BENÄMNING 1 Aln(35) Artikelbenämning 1.

BENÄMNING 2 Aln(35) Artikelbenämning 2.

ARTG AlnB(4) Artikelns artikelgrupp.

LEVERANTÖR AlnB(10) Huvudleverantörsnummer.

Funktionstangenter i rutinen

• KLAR kopiering från angivet artikelnummer, “blankt” fält ger stand-
ardvärden, se “Övrig information kopiera från artikel” på sidan 5-16.

• AVBRYT standardvärden tas från artikelmall till ny artikel, se “Övrig 
information kopiera från artikel” på sidan 5-16. Artikelmallen ligger 
angiven i Företagsregister fliken Inställningar  9-10
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Övrig information kopiera från artikel

 

TABLE 5. Fält som kopieras alternativt tilldelas standardvärden

Fält som kopieras Standardvärden

BENÄMNING 1 Från artikelmall

BENÄMNING 2 Från artikelmall

LEVERANTÖR Från artikelmall

KVANTTABELL

ARTIKELGRUPP Från artikelmall

ANVÄNDNING Från artikelmall

UTPRIS Från artikelmall

KALKYLTYP Från artikelmall

MODELL Från artikelmall

FÄRG Från artikelmall

STORLEK Från artikelmall

STRUKTUR Från artikelmall

PRIS TOGGLE 
INKL/EXKLMOMS

Från artikelmall

SERIENR

STATUS

MOMSTABELL Från artikelmall

ENHET Från artikelmall

GENRE Från artikelmall

ETIKETT Från artikelmall

DEC Från artikelmall

ORDERKVANT Från artikelmall

RESTORDER Från artikelmall

VARUKLASS Från artikelmall

ALFAFAKTOR Från artikelmall

SÄKLAGER%

STATUS

MOMSTABELL Från artikelmall

URSPLAND
Gardeco Datasystem AB
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FIGURE 203. Utländska benämningar

Utländska benämningar

Hanterar en artikels utlandsbenämningar i kundorder. Om benämningen 
finns upplagd kommer den att visas när man har en utländsk kund, se 
“Orderradsregistrering vid beställning” på sidan 7-24.

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer.

BENÄMNING 1 Aln(35) Artikelbenämning 1 i hemspråket.

BENÄMNING 2 Aln(35) Artikelbenämning 2 i hemspråket.

ENHET Aln(3) Enhetsbeteckning i hemspråk.

SPRÅKKOD AlnB(2) Språkkod. SÖK i fältet ger visning av 
länder.

BENÄMNING 1 Aln(35) Artikelbenämning 1 för vald språkkod.

BENÄMNING 2 Aln(35) Artikelbenämning 2 för vald språkkod.

ENHET Aln(3) Enhetsbeteckning för vald språkkod.
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FIGURE 204. Exportpriser

Exportpriser

Hanterar en artikels exportpriser. Om exportpriset finns upplagt kommer 
det att föreslås i kundorder, se “Orderradsregistrering vid beställning” 
på sidan 7-24.

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer.

BENÄMNING 1 Aln(35) Artikelbenämning 1.

BENÄMNING 2 Aln(35) Artikelbenämning 2.

VALUTAKOD AlnB(3) Valutakod. SÖK i fältet ger visning av 
registrerade valutakoder.

FÖRSPRIS 1-5 Toggle Om försäljningspriset är inklusive eller 
exklusive moms.

•< > Exklusive moms.

•<I> Inklusive moms.

Num(13,2) Försäljningspriser för vald valuta.

PRISDATUM Date Prisändringsdatum. SÄTTIN ger dagens 
datum.
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FIGURE 205. Produktinformation

Produktinformation

Extra information tillhörande artikeln. Visas i ordersystemet vid för-
frågningar med mera. Det går också att skriva ut denna information på 
plocklistor, se “Text” på sidan 7-41. Här kan finnas uppgifter om färg-
varianter, storlekar, förpackningar, vikter samt annan teknisk specifika-
tion, användningsområde.

SPRÅKKOD AlnB(2) Språkkod. SÖK i fältet ger visning av 
länder. Måste anges för att lägga in ny 
information.

PRODUKTINFO Aln(45) * 9 Registrera valfri text.

BILD/PDF AlnB(18) Möjlighet att lägga en en bild eller ett 
pdf-dokument för angiven produkt. 
Bild/pdf kan sedan exporteras och 
skickas till kund.

Fuktionstangenter bild

• F5 Visa bild, se “Förstorad bild” på sidan 5-20.

• F6 Spårinformation.

• F7 Länk.

• F8 Koppling.
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FIGURE 206. Förstorad bild

Förstorad bild

Extra information tillhörande artikeln. Visas i ordersystemet vid för-
frågningar. Bild/fil kan exporteras till valfritt bibliotek för att sedan 
skickas till kund.

BILD Bild eller pdf-fil.

Fuktionstangenter bild

• F5 Importera bild, se “Ange fil” på sidan 1-7.

• F6 Exportera bild, se “Ange fil” på sidan 1-7.

• F7 Ta bort bild.

• F8 Importera från clipboard.
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FIGURE 207. Leverantörsuppgifter

Leverantörsuppgifter

Hanterar en artikels möjliga leverantörer med uppgifter om pris.

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer.

BENÄMNING 1 Aln(35) Artikelbenämning 1.

BENÄMNING 2 Aln(35) Artikelbenämning 2.

ARTGRUPP AlnB(4) Artikelns artikelgrupp.

IN I ÅR NumB(11,3) Inköpt antal i år.

IN F ÅR NumB(11,3) Inköpt antal föregående år.

SEN LEV Date Senaste datum för inleverans.

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer.

LEVNAMN Aln(30) Leverantörsnamn.

VALUTA AlnB(3) Valutakod.

LEVINFO Aln(18) Leverantörsinformation. Visas på med-
delanderaden vid registrering av artikel 
i inköpsrutinerna.
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INPRIS/ST Num(13,2) Inköpspris brutto per styck i leverantö-
rens valuta.

RAB% Num(4,1) Inköpsrabatt i%.

PRISÄNDRDAG Date Senaste datum för inköpsprisändring. 
SÄTTIN ger dagens datum.

Toggle Visar om artikeln är under inprisän-
dring.

•< > 

•<PRISÄNDR PÅGÅR> Artikeln ingår i 
en inpriskalkyl.

LEVTID/DGR Int(3) Leveranstid i dagar.

ENHET Aln(3) Leverantörens enhetsbeteckning.

FÖRPENHET Aln(3) Förpackningsenhet.

FÖRP/ANTAL Int(5) Förpackningsantal hos leverantör. kan 
aldrig vara ”0”.

PALLKVANT Int(5) Pallkvantitet. Antalet som får plats på 
en pall.

KVANT%MÄNGD Int(5) Kvant rabatt mängd.

KVANTRABATT Num(4,1) Kvantrabatt i% vid beställning av 
KVANT%MÄNGD.

ENHVOLYM Num(9,4) Enhetsvolym (i dm3/liter).

ENHVIKT Num(9,4) Enhetsvikt (i kilo).

WELLPAPP Aln(3) Wellpapp.

KARTONG Int(5) Kartong. 

PLAST Aln(3) Plast.

LEVARTIKELNR AlnB(18) Leverantörens artikelnummer. Om den 
lämnas blank medför detta att eget 
artikelnummer och egen benämning 
används vid inköp.
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LEVBENÄMNING 1 Aln(35) Leverantörens artikelbenämning 1. 
Används endast vid utskrift om LEVAR-

TIKELNR är ifyllt.

LEVBENÄMNING 2 Aln(35) Leverantörens artikelbenämning 2. 
Används endast vid utskrift om LEVAR-

TIKELNR är ifyllt.

LEVARTGRUPP Num(13,2) Leverantörens artikelgrupp. Används 
för koppling till våra försäljningspriser 
via vår artikelgrupp.

UTPRISKALKYLERING

KALKYLKURS Num(9,4) Kalkylkurs som används vid utpriska-
lkylering.

DAT Date Ändringsdatum kalkylkurs. SÄTTIN ger 
dagens datum.

PRIS1VMARGINAL Num(5,2) Vinstmarginal i% som ger försäljning-
spris 1.

FRAKTSATS% Num(4,1) Fraktsats i%.

TULLSATS% Num(4,1) Tullsats i%.

OMKOSTNAD AlnB(3) Omkostnadskod. Fältet valideras mot 
en tabell.

Num(7,2) Omkostnadsbelopp. Extra internkost-
nad som läggs till baspriset.

BASPRIS SEK Num(12,2) Nettoinköpspris i hemvaluta inklusive 
tull + frakt + omkostnad beräknas av 
systemet.

Samtliga prisfördelare är rabatter på prislista1.

PRISFÖRDELARE

P1-2 Num(4,1) Prisfördelare i%, beräknar försäljning-
spris 2.

P1-3 Num(4,1) Prisfördelare i%, beräknar försäljning-
spris 3.

P1-4 Num(4,1) Prisfördelare i%, beräknar försäljning-
spris 4.
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P1-5 Num(4,1) Prisfördelare i%, beräknar försäljning-
spris 5.

Funktionstangenter leverantörsuppgifter

• SÖK i fältet LEVARTGRUPP ger visning av leverantörens artikelgrup-
per.

• SÖK i fältet OMKOSTNAD ger visning av omkostnader.

• SÄTTIN i fälten LEVARTGRUPP ger möjlighet att lägga upp nya 
levartgrupper samt ändra befintliga, se “Leverantörens artikelgrupp/ 
prisgrupp” på sidan 9-100.

• SÄTTIN i fälten PRISÄNDRDAG och DATUM ger dagens datum.

• SÄTTIN i fältet KALKYLKURS ger dagens kalkylkurs från kurstabell.
Gardeco Datasystem AB
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FIGURE 208. Lager

Lager

Hanterar en artikels lagerställen med uppgifter om disponibelt, lager-
saldo, beställningspunkt och budget med mera.

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

BESTPUNKT Num(9,3) Underskrides registrerat antal lagersal-
dot visas brist i inköpsförslaget. Beräk-
nas normalt som “medelförbrukning 
per månad / 30 * beräknat antal lever-
ansdagar”.

INKÖPSKVANT Num(9,3) Normalt inköpsantal per ordergång. 
Sätts till 0 om uppgifter om lägsta 
kvantitet ej finns.

MEDELFÖRBR Num(9,3) Visar sålt antal per månad i genomsnitt 
beräknat via alfafaktorn.

INVENTERING Toggle Visar om artikeln är under inventering.

•<INGEN>

•<PÅGÅR> Artikeln ingår i ett inventer-
ingsnummer.
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LAGERPLATS AlnB(5)*2 Lagerplats. Lagerplats avser fysisk 
plats i lagret där gång, hylla eller annan 
indelning görs. Plocklistor och 
inventerings rapporter skrivs sorterat 
på lagerplats och buffertlagerplats.

BUFFERT AlnB(5)*2 Buffertlagerplats.

VARUKLASS Toggle Varuklass. Klassning av sortimentet, 
där <A> är högsta klass. Exempelvis:

•<A> Guldsortimentet.

•<B> Standardlagervaror.

•<C> Beställningsvaror.

•<D> Varuprover med mera.

•<E> Utgångna.

SÄKLAGER % Int(3) Säkerhetslager i%. Högre värde sätts på 
artiklar som ej får ta slut i lagret. Nor-
malvärde 0-5%. För känsliga varor kan 
värdet vara mycket större beroende på 
lagerantal och medelförbrukning.

BUDGET FÖREGÅENDE ÅR

ANTAL Int(5) Budget antal föregående år. OBS. 
Fördelningsmallar läggs upp i redovis-
ningens budgetrutin, se “Fördelnings-
mall” på sidan 8-26.

TKR Int(5) I tusental kronor. OBS som ovan.

BUDGET DETTA ÅR

ANTAL Int(5) Budget antal detta år. OBS som ovan.

TKR Int(5) I tusental kronor. OBS som ovan.

BUDGET NÄSTA ÅR

ANTAL Int(5) Budget antal nästa år. OBS som ovan.

TKR Int(5) I tusental kronor. OBS som ovan.

DISPKVANT Num(8,3) Disponibel kvantitet beräknas som 
lagersaldo minus orderantal. Inklusive 
spärrade FIFO-poster.
Gardeco Datasystem AB



LAGERSYSTEM
Artikelregister

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

LAGERSALDO Num(8,3) Lagersaldo. Fysiskt antal i lager just 
nu.

ORDER Num(8,3) Totalt ännu ej levererat kundorderantal. 
Både reserverat och ej reserverat.

BESTÄLLT Num(8,3) Antal i beställning hos leverantörer.

EJ RESRV Num(8,3) Ingående antal i fältet ORDER som ej 
reserverats.

SEN INLEV Date Senaste datum för inleverans.

SEN UTLEV Date Senastedatum för utleverans.

SEN INV Date Senaste inventeringsdatum.

INV DIFF Num(10,3) Inventeringsdifferens totalt för artikeln. 
I artikelinformation - historik visas 
samtliga inventeringsdifferenser.

STATUS Toggle Artikelstatus.

•<AKTIV> Normal artikelstatus.

•<SPÄRR> Artikeln kan ej läggas in i 
ordersystemen. Kommer endast med 
om <SAMTLIGA> väljs i rutinen med 
urval <AKTIV>/<SAMTLIGA>.

PERIOD Toggle Vilken period man önskar se statistik 
för. Kan välja mellan JAN - DEC

•<JAN-DEC>

INKÖP ANTAL

DENNA MÅN Num(9,3) Inköpt antal för angiven månad.

FÖREG ÅRS MÅN Num(9,3) Inköpt antal för angiven månad, 
föregående år.

TOT DETTA ÅR Num(9,3) Inköpt antal totalt i år, till angiven 
månad.

TOT FÖREG ÅR Num(9,3) Inköpt antal totalt föregående år, till 
angiven månad.

UTLEV ANTAL

DENNA MÅN Num(9,3) Utlevererat antal för angiven månad.
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FÖREG ÅRS MÅN Num(9,3) Utlevererat antal för angiven månad, 
föregående år.

TOT DETTA ÅR Num(9,3) Utlevererat antal totalt i år, till angiven 
månad.

TOT FÖREG ÅR Num(9,3) Utlevererat antal totalt föregående år, 
till angiven månad.

Funktionstangenter lagerställe

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen som är upplagda på 
artikeln. 

• F5 ger visning av samtliga lager.

• F6 ger möjlighet att lägga upp artikeln för samtliga lager. 
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Varianttyper

Varianttyper läggs upp för att kopplas till variantartiklar. Detta underlät-
tar sedan uppläggning av nya sortiment.

KOD AlnB(3) Varianttypkod.

BENÄMNING Aln(30) Varianttypbenämning.

SEPARATOR Toggle Det tecken som ska stå mellan variant-
basen artikelnummer och varianttypen.

•<INGEN> 
•<MINUS>

•<PLUS> 

FUNKTION Toggle Ska varlängdskoden visas i storleks 
eller färg fältet i på varianten.

•<INGEN> 
•<STORLEK>

•<FÄRG> 

Funktionstangenter varianttyper
• SÖK i fältet KOD ger visning på befintliga varianttyper. 
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FIGURE 210. Upplägg varianttyper

Uppläggning av varianter

Här läggs nya varianter upp alternativt benämningen.

KOD AlnB(3) Varianttypkod.

BENÄMNING Aln(30) Varianttypbenämning.

FÖRD Aln(30) Fördelning i procent av inköpskvantitet 
av vara.

SORT Aln(30) Sortering.

Funktionstangenter upplägg varianttyper

• SÖK i fältet KOD ger möjlighet att kunna söka och välja befinlig vari-
ant för redigering.

Övrig information upplägg varianttyper

Automatiskt uppläggning av sortiment görs sedan på basartikeln via F8 - 
Skapa varianter, se “Övrig information artikelregister” på sidan 5-13.
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Modellvarianter

Modellvarianter läses in via inpris- filerna från leverantören eller med 
s.k. EDI d.v.s automatisk artikelkoppling till leverantören.

En förutsättning för att det skall fungera är att artiklarna innehåller stor-
lekar och modeller. Storleken måste vara unik för varje modell.
För att få in dessa i artikelregistret räcker det med att välja in en av dessa 
artiklar, då skapas en var-bas artikel med artikelnummer som 
modellkoden.

Alla artiklar som finns i produktregistret med samma modellkod väljs 
då automatisk in i artikelregistret som variantartiklar.

De varianter som skapas kan antingen:

• Få nya artikelnummer som är en kombination av nästkommande 
nummer i artikelnummerserien och storleken.

• Behålla de artikelnummer som de har i produktregistret.

Ovanstående val styrs av en systemnyckel.
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FIGURE 211. Mix & Match

Mix & Match

Här läggs nya mix and match rabatter upp.

KOD Num(3) Mix & Match kod.

TYP Toggle Hur rabatten skall beräknas.

•<Billigaste utan kostnad> Billigaste 
artiklen gratis.

•<Totalsumma> Efter att artiklar som 
ingår i rabatt uppnått angivet antal 
ändras totalsumman för artiklarna.

•<Rabatt i %> En rabatt ges i %.

BESKRIVNING Num(50) Beskrivning av rabatten.

ANTAL Num(4) Antal som skall uppnås för att rabatten 
ska uppnås

BELOPP Num(30) Anges vid Typ <Totalsumma> summan 
som artiklarna skall kosta totalt.

RABATT Num(30) Rabatt i % används vid <Rabatt i %>.

ÖVERKVANTITET Num(30) Om artiklar som ingår i mix & match  
skall få rabatt eller inte vid överkvant-
itet på ordern.
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•<Med rabatt>

•<Utan rabatt>

RABATTKOD Num(30) Om rabattkod skall kopplas till mix & 
match rabatten.

Num(30) Rabattkodens benämning.

STARTDATUM Num(30) Startdatum för mix & match rabatten.

SLUTDATUM Num(30) Slutdatum för mix & match rabatten 
lämnas blankt om rabatten skall gälla 
tillsvidare.

Funktionstangenter mix & match

• F5 för registrering av artiklar som skall ingå i mix & match rabatten, 
se “Artiklar” på sidan 5-34.

• SÖK i kod ger visning av upplagda mix & match rabatter.

• SÖK i rabattkod ger visning av upplagda rabattkoder.

• INSERT i startdatum ger dagens datum.
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FIGURE 212. Artiklar

Artiklar

Här anges de artiklar som skall ingå i en mix & match rabatt.

ARTIKELNR Num(20) Artikelnummer anges för artikel som 
skall ingå i mix & match.

ARTIKELNUMMER Aln19 Artikelnummer.

BENÄMNING Aln19 Benämning 1 och 2.

STANDARDPRIS Aln10 Försäljningspris exklusive moms.

TG% Aln3 Täckningsgraden i %.

Funktionstangenter artiklar

• SÖK i artikelnr ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på sidan 9-120.

• DELETE på markerad artikelrad tar bort den från mix & match.
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FIGURE 213. Kampanj

Kampanj

Visar om artikel ingår ien kampanj, vilket kampanjpris den har och TG 
för kampanjpriset. Via F6-Kampanjhuvud kan du lägga upp nya kam-
panjer, ändra befintliga och läsa in kampanjfiler.

ARTIKELNR Num(20) Artikelnummer.

BENÄMNING Aln19 Benämning 1 och 2.

VALUTAKOD Aln10 Anger för vilken valuta kampanjpris-
erna skall gälla.

KAMPANJHUVUD Aln3 Kampanjbenämning.

STARTDATUM Aln19 Stardatum för kampanjen, anges via 
F6-Kampanjhuvud.

SLUTDATUM Aln19 Slutdatum för kampanjen, anges via 
F6-Kampanjhuvud.

1:A RETUR Aln19 1:a returdatum för kampanjen, anges 
via F6-Kampanjhuvud.

SLUTRETUR Aln19 Slutreturdatum för kampanjen, anges 
via F6-Kampanjhuvud.
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LOKAL Aln19 Anger om kampanjen är lokal eller cen-
tral, anges via F6-Kampanjhuvud.

•<JA>

•<NEJ>

STANDARDPRIS

UTPRIS 1-5 Aln19 Standardutpriser för artikeln med täc-
kningsgrad i procent.

KAMPANJPRIS

UTPRIS 1-5 Aln19 Kampanjpriser för artikeln med täckn-
ingsgrad i procent.

PRISDATUM Aln19 Artikelns prisdatum.

Funktionstangenter kampanj

• SÖK i fältet Valutakod ger visning av kampanjpriser för artikeln i 
olika valutor om kampanj finns upplagd för annan valuta än SEK.

• INSERT i fältet Valutakod med ex. EUR ger möjlighet att ange kam-
panjpriser för aktuell valuta.

• F6 öppnar rutinen kampanjhuvud, se “Kampanjhuvud” på sidan 5-37.
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FIGURE 214. Kampanjhuvud

Kampanjhuvud

Här läggs nya kampanjer upp, befintliga kan ändras eller tas bort och 
inläsning från kampanjfiler sker från rutinen via F5-Importera kampanj.

KOD Aln10 Kod för kampanjen.

KAMPANJNAMN Aln3 Kampanjbenämning.

STARTDATUM Aln19 Stardatum för kampanjen.

SLUTDATUM Aln19 Slutdatum för kampanjen.

1:A RETUR Aln19 1:a returdatum för kampanjen.

SLUTRETUR Aln19 Slutreturdatum för kampanjen.

LOKAL Aln19 Anger om kampanjen är lokal eller cen-
tral.

•<JA>

•<NEJ>

VALUTA Aln19 Valuta som kampanjpriserna skall gälla 
för.

ARTIKELNR Aln19 Artikelnummer.

PRIS 1-PRIS 5 Aln19 Kampanjpriser för prislista 1 t.o.m. 5.
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Funktionstangenter kampanjhuvud.

• SÖK i fältet Artikelnr öppnar artikelsök, se “Artikelsök” på sidan 
9-120.

• F5 öppnar sökväg för importering av kampanjfiler, se “Ange fil” på 
sidan 1-7.
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FIGURE 215. Tillbehör

Tillbehör

Här läggs nya tillhörande artiklar upp till huvudartikeln.

ARTIKELNR Num(3) Artikelnummer. Här kan du skriva in 
artikelnumren till de tillbehör du vill 
lägga till. SÖK ger möjlighet att välja 
på befintliga rader.

ANTAL Num(30) Antal av tillbehörs artikeln.

RABATT Num(30) Rabatt i procent.

KRÄV INMATNING Toggle Vid JA är antalsfältet alltid blankt vid 
försäljning, antal måste då anges.

•<JA>
•<NEJ>

Funktionstangenter tillbehör

• F5 ger möjlighet att söka på artiklar.
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FIGURE 216. Försäkring

Försäkring

Försäkring är en form av tillbehörs artikel, där priset automatiskt 
beräknas på huvudartikelns utpris 1.

Först måste en Premieartikel registreras i artikelregistret, t.ex. PR01, 
denna ska vara en tjänste artikel och under fliken Övrigt så måste 
premiefältet sättas till JA.
Sedan skall premievarianterna registreras, t.ex. PR01-001 som betyder 
att den aktiveras vid utpris 1000-1999 SEK, denna skall ha premiefältet 
satt till NEJ.
De sista siffrorna i premievariantsnumret visar antal tusenlappar, se 
förslaget ovan.

Dessa premievarianter måste ha ett utpris.

För att en artikel skall ha en försäkring så krävs det att PR01 är satt som 
ett tillbehör på huvudartikeln, se “Tillbehör” på sidan 5-39.

Vid försäljning av en artikel med utpris 2001 SEK så väljs PR01-002 
automatiskt som försäkring med dess utpris.
Gardeco Datasystem AB



LAGERSYSTEM
Artikelgrupper

T

Artikelgrupper

FIGURE 217. Artikelgrupper

Artikelgrupper

Indelning av artiklar i sortiment. Artikelgrupp utgör begrepp i fakture-
ringen mot redovisningen. Priskalkyleringen kan hämta standardvärden 
från artikelgrupp.

Vid borttag av en artikelgrupp kontrolleras att ingen artikel är kopplad 
till denna.

KOD AlnB(4) Artikelgruppskod.

BENÄMNING Aln(30) Artikelgruppsbenämning.

HUVUD AlnB(4) Huvudgruppskod.

Aln(30) Huvudgruppsbenämning. 

UNDER AlnB(4) Undergruppskod.

Aln(30) Undergruppsbenämning. 
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BUDGET

FÖREG ÅR TKR

Int (5) Budget föregående år i tkr. Fördeln-
ingsmallar läggs in i redovisningen - 
budgetering.

DETTA ÅR TKR Int (5) Budget detta år i tkr. Fördelningsmallar 
läggs in i redovisningen - budgetering.

NÄSTA ÅR TKR Int (5) Budget nästa år i tkr. Fördelningsmallar 
läggs in i redovisningen - budgetering.

GARANTIMÅNADERInt (5) Antal garantimånader som skall gälla 
för alla artiklar i artikelgruppen.

KVITTOTYP Int (5) Välj den kvittotyp som skall ligga 
föreslagen när en artikel som har denna 
artikelgrupp säljs.

FÖRSÄLJNINGSPRIS

FÖRSPRIS 1-5 Toggle Visar om det angivna priset är Exklu-
sive eller inklusive moms.

•< > Pris exklusive moms.

•<I> Pris inkluvive moms

Num(12,2) Försäljningspriser där kundens pris-
lista anger vilket pris som skall använ-
das. Priserna är i hemvaluta, för andra 
valutor, se “Exportpriser” på sidan 
5-18.

PRISDATUM Date Prisändringsdatum för hemvaluta. 
SÄTTIN ger dagens datum.

MOMS Int (5) Ange vilken momssats som skall gälla 
för artikelgruppen.

PRISKALKYLERING

VMARG Num(5,2) Vinstmarginal. Standardvärde i priska-
lkylering ger pris1 från baspriset på 
artikeln. Kan även användas för kom-
misionsartiklar, se “Artikelregister 
fliken allmänt” på sidan 5-2.
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TULL Num(4,1) Tullsats i procent.

FRAKT Num(4,1) Fraktsats i procent.

P1-2 Num(4,1) Prisfördelare 2. Standardvärde i priska-
lkylering för pris 2, rabatt i procent av 
pris 1.

P1-3 Num(4,1) Prisfördelare 3. Standardvärde i priska-
lkylering för pris 3, rabatt på pris 1.

P1-4 Num(4,1) Prisfördelare 4. Standardvärde i priska-
lkylering för pris 4, rabatt på pris 1.

P1-5 Num(4,1) Prisfördelare 5. Standardvärde i priska-
lkylering för pris 5, rabatt på pris 1.

REDOVISNING

FÖRSÄLJNING INKL MOMS

KONTO AlnB(6) Kontonummer för försäljning med 
moms.

KOSTNSTÄLLE AlnB(6) Kostnadsställekod används endast om 
orderns kostnadsställefält är blankt.

PROJEKT AlnB(6)

•<JA>

•<NEJ>

FÖRSÄLJNING EXKL MOMS

KONTO AlnB(6) Konto för momsfri försäljning i hem-
landet.

KOSTNSTÄLLE AlnB (6) Kostnadsställekod används endast om 
orderns kostnadsställefält är blankt.

PROJEKT AlnB(6)

•<JA>

•<NEJ>

EU FÖRSÄLJNING

KONTO AlnB(6) Försäljningskonto vid försäljning till 
EU-land, ej hemland. se “Land” på 
sidan 9-88.
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KOSTNSTÄLLE AlnB (6) Kostnadsställekod används endast om 
orderns kostnadsställefält är blankt.

PROJEKT AlnB(6)

•<JA>

•<NEJ>

EXPORTFÖRSÄLJNING

KONTO AlnB(6) Försäljningskonto vid export.

KOSTNSTÄLLE AlnB(6) Kostnadsställekod vid export. Används 
endast om orderns kostnadsställefält är 
blankt.

PROJEKT AlnB(6)

•<JA>

•<NEJ>

KOSTNAD SÅLDA VAROR

KONTO AlnB(6) Kalkylpriset från artikeln hämtas till 
detta konto.

KOSTNSTÄLLE AlnB(6) Kostnadsställekod för kalkylpriset från 
artikeln. Används endast om orderns 
kostnadsställefält är blankt.

PROJEKT AlnB(6)

•<JA>

•<NEJ>

LAGERKONTO

KONTO AlnB(6) Motkonto till kostnad sålda varor.

KOSTNSTÄLLE AlnB(6) Kostnadsställekod lager. Används 
endast om orderns kostnadsställefält är 
blankt.

PROJEKT AlnB(6)

•<JA>

•<NEJ>

DIREKTLEVERANSER

KONTO AlnB(6) Kontonummer för direktleveranser.
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KOSTNSTÄLLE AlnB(6) Kostnadsställekod direktleveranser. 
Används endast om orderns kost-
nadsställefält är blankt.

PROJEKT AlnB(6)

•<JA>

•<NEJ>

Funktionstangenter i rutinen

• SÖK i fältet KOD ger visning Artikelgrupper.

• SÖK i fältet KONTO ger visning av upplagda konton.

• SÖK i fältet KOSTNADSSTÄLLE ger visning av upplagda kost-
nadsställen.

• F5 i fältet KOD ger möjlighet att lägga upp nya Huvudgrupper och 
undergrupper, samt att se befintliga,  se “Sortimentgrupper” på sidan 
5-46.
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FIGURE 218. Sortimentgrupper

Sortimentgrupper

En artikelgrupp skall kunna tillhöra en huvudgrupp och även under-
grupp om så önskas, detta för att på ett enklare sätt hitta de man söker.

Vid borttag av huvudgrupp kontrolleras att ingen undergrupp finns 
upplags samt att ingen artikelgrupp är kopplad till denne.

HUVUD AlnB(4) Huvudgrupp.

BENÄMNING Aln (30) Huvudgruppsbenämning.

UNDER AlnB(4) Undergrupp.

BENÄMNING Aln (30) Undergruppsbenämning.

Funktionstangenter i sortimentgrummer

• Nås via F5 från Artikelgrupper.

• SÖK i fältet HUVUD ger visning huvudgrupper.

• SÖK i fältet UNDER ger möjlighet att välja undergrupp.

• SÄTTIN i fältet HUVUD ger möjlighet att lägga upp ny huvudgrupp.

• SÄTTIN i fältet UNDER ger möjlighet att lägga upp ny undergrupp.
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Visa artiklar

FIGURE 219. Visa artiklar

Visa artiklar allmänt

En frågerutin där användaren kan titta på artiklar, men inte göra några 
ändringar eller nyupplägg. Endast artikelnummer kan anges. Finns möj-
lighet att söka för att hitta artikel. Här finns även möjlighet att se kom-
mande leveranser och vad som hänt på artikeln tidigare.

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

Aln(18) Lagerställebenämning.

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer.

BENÄMNING 1 Aln(35) Benämning 1.

BENÄMNING 2 Aln(35) Benämning 2.

SÖKBEGREPP AlnB(18) Sökbegrepp.

EAN-CODE Aln(18) EAN-kod.
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ERSARTIKEL Aln(18) Alternativ artikel till utgående eller att 
man av någon annan anledning inte vill 
sälja eller använda en artikel.

Aln(35) Benämning 1 ersättningsartikel. 

Aln(35) Benämning 2 ersättningsartikel.

LAGERPLATS AlnB(5)*2 Lagerplats avser fysisk plats i lagret där 
gång, hylla eller annan indelning görs. 
Plocklistor, inventerings rapporter 
skrivs ut sorterat på lagerplats.

BUFFERT AlnB(5)*2 Buffertlagerplats.

LEVERANTÖR AlnB(10) Huvudleverantörsnummer.

Aln(30) Huvudleverantörsnamn.

ARTGRUPP AlnB(4) Artikelgruppskod.

Aln(30) Artikelgruppskodsbenämning.

STATISTIK AlnB(4) Statistikkod.

Aln(30) Statistikkodbenämning.

ARTIKELINFO Aln(30) Text som visas på meddelanderaden vid 
orderregistrering då ny rad registreras. 
Kan till exempel användas för att ge 
användaren information gällande 
pågående kampanj.

PRIS 1-5 Toggle. Försäljningspris. Visar om priset är ink-
lusive eller exklusive moms.

•< >Exklusive moms.

•<I>Inklusive moms.

Num(12,2) Försäljningspriser där Kundens pris-
lista anger vilket pris som skall använ-
das.

ENHET Aln(3) Enhetsbeteckning.

ORDERKVANT Num(9,3) Orderkvantitet kommer upp som förs-
lag när artikeln registreras i ordersyste-
met.
Gardeco Datasystem AB



LAGERSYSTEM
Visa artiklar

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DISPKVANT Num(10,3) Det antal som kan levereras direkt från 
lager.

LAGERSALDO Num(10,3) Lagersaldo. Antal i lager just nu.

ORDER Num(10,3) Totalt ännu ej levererat kundorderantal. 
Både reserverat och ej reserverat.

BESTÄLLT Num(10,3) Antal i beställning hos leverantörer.

EJ RESRV Num(10,3) Ingående antal i fältet ORDER som ej 
reserverats.

PRISÄNDRING Toggle Visar om artikeln är under prisändring.

•<INGEN>

•<PÅGÅR> 

INVENTERING Toggle Visar om artikeln är under inventering.

•<INGEN>

•<PÅGÅR>

BESTPUNKT Num(9,3) Beställningspunkt anger när brist skall 
visas i inköpsförslag.

INKÖPSKVANT Num(9,3) Inköpskvantitet. Registrerat antal som 
förslag vid beställning.

FUNKTIONER

ANVÄNDNING Toggle

•<LAGER> Lagersaldo uppdateras av 
systemet.

•<TJÄNSTE> Ej lagersaldo, antal 
används.

•<BELOPP> Ej lagersaldo, ej antal.

STRUKTUR Toggle

•<NORMAL> Standardartikel.

•<RECEPT> Innehåller en eller flera 
normalartiklar.

•<VAR-BAS> Artikel med storlek/
färgval.

VARIANT Toggle

•<NEJ>
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•<JA> Underartikel för färger/storlekar.

Aln(3) Varianttyp. Måste anges om strukturen 
är satt till <VAR-BAS> Kan endast anges 
vid nyupplägg.

SERIENR Toggle Serienummer. Är artikelstrukturen 
<RECEPT> kan ej fältet ändras. Om en 
komponent i ett Recept ändras till 
Serienummer <JA> uppdateras även 
tillhörande Receptartikel.

•<NEJ> 

•<JA> Serienummer uppdateras autom-
atiskt via faktureringen i ett register. 
Vid utleverans måste serienummer reg-
istreras, se “Serienummer” på sidan 
5-60.

•<PRE> Presentkort. Visas endast om 
användningen är <BELOPP>.

STATUS Toggle En artikel är aktiv eller spärrad. Om 
den är spärrad går det inte att lägga 
någon orderrad.

•<AKTIV>

•<SPÄRR> Kan inte registreras i någon 
rutin.

Funktionstangenter visa artiklar

• F5 Leveransinformation visar kundorder och leverantörsbeställningar 
som ännu ej levererats, se “Leveransinformation” på sidan 5-51.

• F6 Artikelhistorik visar samtliga transaktioner som påverkat lagersal-
dot i omvänd datumordning med beräkning av historiska lagersaldon, 
se “Artikelhistorik” på sidan 5-53.

• F7 Receptinformation visar endast när artikeln har struktur 
<RECEPT>. Information om komponenterna i receptet ges, se 
“Receptinformation” på sidan 5-55.

• PIL UPP i fältet ARTIKELNUMMER ger möjlighet att ändra lager-
ställe. 

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen. Lagerställe måste 
anges.

• SÖK i fältet ARTIKELNR ger möjlighet att hitta rätt artikel, se 
“Artikelsök” på sidan 9-120.
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FIGURE 220. Leveransinformation

Leveransinformation

Visar ej levererade kundorder och leverantörsinköp i leveransdatumor-
dning.

ORDTYP Toggle

•<ORDER> Kundorder.

•<INKÖP> Leverantörsbeställning.

•<INDIR> Leverantörsbeställning med 
tillhörande direktleverans.

•<LORDR> Lagerorder. Leverans ut 
från lagerställe.

•<LINKP> Lagerinköp. Leverans in till 
lagerställe.

ORDERNR Int(10) Ordernummer eller beställningsnum-
mer beroende på fältet ORDTYP.

RAD Int(3) Visar på vilken rad ordern eller beställ-
ningen återfinns.

KUNDNR/LEV AlnB(10) Kundnummer eller leverantörsnummer.

ANTAL Num(9,3) Antal på ordern eller beställningen som 
är kvar att leverera.
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DISPANT Num(9,3) Disponibelt antal, det antal som kan 
levereras direkt från eget lager. Beräk-
nas från lagersaldo med avdrag för 
reserverade kundorder. Order- och 
beställningsrader med leveranstyp 
DIRLEV ändrar ej disponibelt antal. 
Artiklar med användning <TJÄNST> 
eller <BELOPP> visar alltid disponibelt 
noll, eftersom de inte finns i lager.

LEVDAT Date Leveransdatum för respektive orderrad.

PL Toggle Visar om order är ute på plocklista.

•<J> Order är ute på plocklista.

•< > Order är inte ute på plocklista.

INFORMATION Aln(14) Här visas benämning 1 från den order-
rad där texten ändrats till exempel på 
en ströartikel, alternativt om utlands-
benämning finns. Om orderrader har 
beställts utan reservation i lager visas 
“UTAN RESERVATN”. Vid reserva-
tion är fältet blankt. Vid direktleverans 
står det ”DIREKTLEV”. På inköpsor-
der visas statusen på raden, 
“BEKRÄFTAD”, “LEVERAN-
STID=OK”, “BESTÄLLD”, eller ”EJ 
LEVERANSDAT”.
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FIGURE 221. Artikelhistorik

Artikelhistorik

Visar samtliga transaktioner som påverkat lagersaldot. Lagersaldot 
beräknas bakåt i tiden och visas vid varje transaktion.

TRANSTYP Toggle Anger vilken typ av transaktion.

•<KUNDLEV> Utgående kundleverans.

•<KUNDLEV-D> Utgående direktlever-
ans.

•<KUNDRETUR> Inkommande kun-
dretur.

•<KUNDL/REC> Utgående kundlever-
ans från ett recept.

•<LEV-INKÖP> Inleverans via beställn-
ingsnummer.

•<LEV-RETUR> Retur till leverantör.

•<INV-DIFF> Inventeringsdifferens.

•<KASSATION> Kasserade varor.

•<DIR-INLEV> Inleverans utan beställn-
ing.

•<LAGERLEV> Leverans från lager-
ställe via lagerorder.

•<LAGERINK> Inköp till lagerställe via 
lagerorder.
Gardeco Datasystem AB 5-53



LAGERSYSTEM
Visa artiklar

5-54

V

V

V

V

V

V

V

KUND/LEVNR AlnB(10) Kundnummer eller leverantörsnummer.

FAKTURANR Int(10) Fakturanummer i förekommande fall.

ORDERNR Int(10) Ordernummer eller beställningsnum-
mer beroende på transaktionstyp.

RAD Int(3) Radnummer på order eller beställning.

ANTAL Num(9,3) Antal på ordern eller beställningen.

LAGERSALDO Num(9,3) Beräknat lagersaldo före transaktio-
nen. Direktleveranser påverkar inte 
lagersaldot. Artiklar med användning 
<TJÄNST> eller <BELOPP> visar alltid 
lagersaldo noll, eftersom de inte finns i 
lager.

DATUM Date Transaktionsdatum.
Gardeco Datasystem AB



LAGERSYSTEM
Visa artiklar

V

V

VV

VVV

VVV

VVV
FIGURE 222. Receptinformation

Receptinformation

Receptinformationen visar samtliga komponenter som receptet inne-
håller, komponenternas disponibla antal och kalkylpris.

KOMPONENTNUMMER

AlnB(18) Komponentnummer.

BENÄMNING Aln(35) Benämning.

ANTAL Num(6,3) Antal.

ENH AlnB(3) Enhet.

DISPANTAL Num(6,3) Disponibelt antal.

KALKYLPRIS Num(9,2) Kalkylpris.
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FIGURE 223. Receptregister

Receptregister allmänt

Hanterar en artikel med artikelstruktur <RECEPT>. Recept är en 
försäljningsartikel som används för att prissätta leverans av en eller flera 
artiklar med artikelstruktur normal eller var-bas.

Exempel på receptartiklar:

• Julkorg som innehåller flera artiklar.

• Artikel som produceras av komponentprodukter enligt beställning 
från kund.

Receptets innehåll lagras i orderregistret separat för varje orderrad med 
detta artikelnummer. Ändringar i orderns recept påverkar endast order-
radens innehåll och ändrar inte receptets standardinnehåll som det regis-
trerats i denna rutin. Vid autokalkyl på receptet uppdateras kalkylpriset 
på orderraden automatiskt vid ändring i receptet. Då ändring på en kom-
ponents kalkylpris görs, ändras receptets kalkylpris automatiskt i sam-
band med uppdatering av lagertransaktioner, se “Uppdatering av 
lagertransaktioner” på sidan 3-85.

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer. Måste vara upplagd 
som struktur <RECEPT> i artikelregis-
ter.
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BENÄMNING Aln(35)*2 Artikelns benämning 1 och benämning 
2.

KALKYLTYP Toggle Visar vilken kalkyltyp som receptet har.

•<MAN KALKYL> Eget manuellt satt 
pris.

•<AUT KALKYL> Beräknas automatiskt 
från ingående artiklar i receptet.

•<AUTOUTPRIS> Beräknar receptets 
utpris, totalsumma av komponenternas 
utpris, per prislista.

KALKYLPRIS Num(9,2) Kalkylpris. Räknas automatiskt ut från 
ingående komponenter, men sparas 
endast vid <AUT KALKYL>.

Num(9,2) Beräknat värde på ingående kompo-
nenter i receptet. Detta visas oavsett 
vad fältet KALKYLTYP är satt till.

ENHET Aln(3) Enhet för receptet.

Funktionstangenter i rutinen

• KLAR Bekräftar valt recept och startar fönster för inmatning av kom-
ponenter.

• SÖK Ger möjlighet till att söka efter receptartiklar.

Övrig information Receptregister

Ändringar i receptet påverkar ej tidigare lagda kundorder. Observera att 
kundorderns sammansättning kan ändras både avseende ingående kom-
ponenter samt ingående mängd utan att receptregistret ändras, se 
“Lagerplats” på sidan 7-46.
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FIGURE 224. Receptregister

Receptregister

KOMPONENTNUMMER

AlnB(18) Artikelnummer på ingående kompo-
nent. Måste vara upplagd med struktur 
satt till <NORMAL> i artikelregistret. 
Det går även att lägga upp en <VAR-

BAS> som receptkomponent om en 
artikel med struktur <NORMAL> finns 
upplagd.

BENÄMNING Aln(35) Komponentens benämning 1 och 
benämning 2.

ENH Aln(3) Komponentens enhet.

ANTAL Num(6,3) Ingående mängd i Receptet.

KALKYLPRIS Num(9,2) Komponentens kalkylpris.
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UTSKR Toggle Anger om komponenten skall skrivas 
ut på plocklista, följesedel och faktura 
under receptets orderrad för att visa vad 
som skall levereras.Observera att 
SERIENR alltid visas på både följesedel 
och faktura.

•<JA> Komponenten skrivs ut på plock-
lista, följesedel och faktura.

•<NEJ> Komponenten skrivs ej ut.

•<PLO> Komponenten skrivs endast ut 
på plocklista.

•<FAK> Komponenten skriv endast ut 
på följesedel och faktura.

Funktionstangenter receptregister

• F5 Gå med PILNED, PILUPP, NÄSTA och FÖREGÅENDE till önskad 
komponent och tryck VÄLJ för att välja aktuell komponent.

• SÄTTIN För att lägga upp en komponent registreras ett artikelnum-
mer och trycker på SÄTTIN. Detta gör så att man kommer in i Insät-
tningsläge. Tryck KLAR för att lagra.

• TABORT Om en komponent är vald och är i uppdateringsläge kan 
man trycka TABORT och användaren får en dialogruta “Vill du ta bort 
denna POST?” som måste bekräftas för att komponenten skall tas 
bort.

• SÖK i fältet KOMPONENTNUMMER ger ett sökfönster, se “Artikel-
sök” på sidan 9-120.
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FIGURE 225. Serienummer

Serienummer

Rutinen serienummer innehåller uppgifter om fakturerade artiklar som 
markerats i artikelregistret med <JA> för serienummer. Uppgifterna 
avser senaste fakturering med kundnummer, fakturanummer, ordernum-
mer och fakturadatum. Som komplement kan garantidatum och fritext 
registreras manuellt. I serienummerregistret kan även nyuppläggning av 
serienummer göras med hjälp av SÄTTIN. Uppgifter tillhörande 
serienumret som kundnummer, ordernummer, fakturanummer, faktura-
datum, garantidatum och fritext kan därefter registreras. Orderrader med 
leveranstyp DIRLEV, som kräver serienummer, registreras alltid vid 
inleverans av tillhörande inköpsorder, se “Serienummer vid inleverans” 
på sidan 3-24. Serienummer är unikt till en artikel men samma 
serienummer kan förekomma till en annan artikel. 

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer. Måste vara upplagd 
som Serienummer satt till <JA> i 
artikelregister.

BENÄMNING Aln(35)*2 Artikelns benämning 1 och benämning 
2.
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ARTG Aln(4) Artikelgruppskod.

HUVUDLEVNR Aln(10) Huvudleverantör.

Funktionstangenter serienummer

• F5 ger sökning på serienummer för val av produkt, se “Serienummer 
sök” på sidan 5-62.
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FIGURE 226. Serienummer sök

Serienummer sök

SERIENUMMER AlnB(18) Serienummer. Ange hela eller del av 
nummer med “*” och tryck SÖK för att 
hitta ett serienummer. 
Gardeco Datasystem AB



LAGERSYSTEM
Serienummer

V

V

VV

V

FIGURE 227. Visning serienummer

Visning serienummer

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer.

SERIENUMMER AlnB(18) Serienummer.

FAKTDAT Date Fakturadatum. Senast gjorda fakture-
ring.

KUND Aln(30) Kundnamn.

Funktionstangenter visning serienummer

• VÄLJ eller KLAR flyttar dig till rätt artikel för att få tillgång till 
lagrade uppgifter.
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FIGURE 228. Välj serienummer

Sök/Välj serienummer

SERIENUMMER AlnB(18) Serienummer.

KUNDNR AlnB(10) Kundnummer.

FAKTDAT Date Fakturadatum.

FAKTURANR Int(10) Fakturanummer.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

GARANTIDATUM Date Garantidatum. 

Funktionstangenter visning serienummer

• VÄLJ eller KLAR flyttar dig till rätt serienummer för att få tillgång till 
lagrade uppgifter.
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FIGURE 229. Ändring serienummer

Ändring serienummer

SERIENUMMER AlnB(18) Serienummer.

ORDERNUMMER Int(10) Ordernummer. Senast gjorda fakture-
ring.

FAKTNUMMER Int(10) Fakturanummer. Senast gjorda fakture-
ring.

FAKTDATUM Date Fakturadatum. Senast gjorda fakture-
ring.

GARANTIDATUM Date Garantidatum. Kan läggas in för att 
visa när garantin går ut. Går även att 
styra från artikelgruppen.

KUND AlnB(10) Kunduppgifter.

TEXT AlnB(3) Valfri fasttext kan hämtas från det fasta 
textregistret.

Funktionstangenter ändring serienummer

• SÄTTIN i fältet GARANTIDATUM ger dagens datum.
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FIGURE 230. Lagerplatser

Lagerplatser allmänt

En artikel kan finnas på ett flertal olika lagerplatser och ha olika batch-
nummer. Rutinen ger dig hjälp att hålla koll på vilka lagerplatser 
artikeln finns på inom ett visst lagerställe. Rutinen gör det också möjligt 
att flytta en artikel/ FIFO-post från en lagerplats till en annan. Det går 
även att tillfälligt spärra en artikel på en viss lagerplats. 

Lagerplatser

LAGER AlnB(2) Lagerställe kod.

AlnB(30) Lagerställe benämning.

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Artikelnummer.

Övrig information lagerplatser

Skriv in ett artikelnummer och tryck ENTER för att få se på vilka lager-
ställen, lagerplatser och batchnummer artikelnumret finns upplagt på, se 
“Visning lagerplatser” på sidan 5-71. Önskas information om vilka 
lagerplatser artikeln finns på inom ett visst lagerställe måste det lager-
stället väljas.
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Funktionstangenter visning lagerplatser

• F6 ger möjlighet att söka på lagerplats, se “Lagerplatssök” på sidan 
5-68.

• F7 ger möjlighet att skriva ut nya prisetiketter, se “Prisetiketter” på 
sidan 5-70.

• SÖK i fältet ARTIKELNUMMER ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på 
sidan 9-120.
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FIGURE 231. Lagerplatssök

Lagerplatssök

LAGERPLATS DEL1 Aln(25) Lagerplats del 1. 

LAGERPLATS DEL2 Aln(25) Lagerplats del 2.

BATCHNUMMER Aln(25) Batchnummer.

SALDO Aln(25) Lagersaldo.
Gardeco Datasystem AB



LAGERSYSTEM
Lagerplatser

VV

V

V

V

V

FIGURE 232. Visning lagerplatssök

Visning lagerplatssök

LS AlnB(2) Lagerställe.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

ARTIKELNUMMER AlnB(25) Artikelnummer. 

BENÄMNING Aln(35) Benämning 1.

SALDO Aln(15) Lagersaldo.
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FIGURE 233. Prisetiketter

Prisetiketter

ARTIKELNUMMER Aln(25) Artikelnummer. 

ANTAL Aln(25) Antal nya prisetiketter som önskas. 

Aln(25) Benämning 1. 

ETIKETT Aln(25) Etikett layout tagen från artikelregis-
tret, om ingen står vald går det att ändra 
till valfri Layout för att få en utskrift. 
Om Layout 1-3 är vald är fältet protec-
tat och går ej att ändra.

•<INGEN> 

•<LAYOUT 1>

•<LAYOUT 2>

•<LAYOUT 3>

Övrig information prisetiketter

Då EAN-kod ej är korrekt (13 siffror) så ställs frågan “Skapa ny EAN-
kod” om systemnyckel är satt. Svarar man Ja så hämtas nästa lediga 
nummer, se “Nummerserie” på sidan 9-103. För ändring av systemny-
ckel kontakta din GOLF- leverantör.
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FIGURE 234. Visning lagerplatser

Visning lagerplatser

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

LAGER AlnB(2) Lagerställe. Blankt ger alla.

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

SALDO Num(8,3) Lagerplatssaldo. 

PLOCKL Num(8,3) Hur många som finns på plocklista. 
Detta antal kan ej flyttas eller spärras.

Funktionstangenter visning lagerplatser

• VÄLJ eller KLAR på en upplyst lagerplatsrad för visning av specifik 
lagerplats, se “Visning inleveranser” på sidan 5-72.
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FIGURE 235. Visning inleveranser

Visning inleveranser

BESTNUMMER AlnB(18) Beställningsnummer.

LEVERANTÖR AlnB(18) Leverantör.

SPÄRR Toggle

•<JA>

•<NEJ>

DATUM Date Datum. Det datum när artiklarna inlev-
ererades.

SALDO Num(8,3) Saldo.

PLOCKL Num(8,3) Hur många som är ute på plocklista. 
Detta antal kan ej flyttas eller spärras.

Funktionstangenter visning inleveranser

• F5 ger möjlighet att komma ner på raderna och välja inleverans.

• Om en inleverans är en lagerskaff visas det genom att ett a visas efter 
beställningsnummret.Genom att trycka SÖK när man är nere på raden 
visas lagerskaffens ordernummer samt benämning.
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FIGURE 236. Flyttning lagerplats

Flyttning lagerplats

När en inleverans är vald kan man dels flytta inleveransen till en annan 
lagerplats genom att i fältet TILL LAGERPLATS ange vart man vill flytta 
den. Dels kan man ange eller byta batchnumret till det önskade men man 
kan även spärra en inleverans om det tex är något fel på den så att man 
inte vill att någon ska kunna använda sig av just den artikeln. Det är bara 
möjligt att flytta och spärra det antal som ej ligger ute på plocklista. Det 
går inte heller att flytta eller spärra de lagerplatser som har ett negativt 
antal eller de inleveranser som har ett negativt saldo. Dessa är korriger-
ingsposter då överleverans skett. 

FRÅN LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats där varan ligger. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

SALDO Num(8,3) Lagerplatssaldo. 

PLOCKL Num(8,3) Hur många som finns ute på plocklista.

TILL LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats dit flyttning skall ske. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

SPÄRR  Toggle

•<JA>

•<NEJ>
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DATUM Date Datum. Det datum när artiklarna inlev-
ererades.

ANTAL Num(8,3) Antal. 

PLOCKL Num(8,3) Hur många som finns ute på plocklista.
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FIGURE 237. Lagerlista

Lagerlista

Rapporten utgörs av lagerförda artiklar och visar lagervärden för det 
datum/klockslag som anges på rapporten. Observera att en artikels his-
torik kan följas bakåt med lagersaldon per datum, se “Visa artiklar” på 
sidan 5-47. Nu finns även möjligheten att skriva ut en lagerlista med 
lagervärde för hur lagret såg ut vid angivet datum bakåt i tiden. 

URVAL

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

AVSTÄMD TOM AlnB(30) Dagens datum ligger angivet när man 
går in i rutinen. Hur lagret såg ut vid 
angivet datum.

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Artikelnummer.

ARTIKELGRUPP AlnB(9) Artikelgrupp, urval kan göras till exem-
pel “100:700” vilket ger alla grupper 
mellan “100” och “700”, “!=400” ger 
alla artiklar som inte tillhör artikel-
grupp “400”.

GENRE AlnB(18) Genre.
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AlnB(21) Huvudleverantörsnummer.

LAGERSALDO AlnB(13) Lagersaldo. “!=0” ger en lagerlista med 
alla artiklar som har lagersaldo.

SEN UTLEVDATUM AlnB(10) Senaste datum för utleverans. 
“<20090902” visar en lagerlista där 
kundleverans ej skett detta datum eller 
senare.

STATUS Toggle

•<SAMTLIGA>

•<AKTIVA>

•<SPÄRRADE>

ENHET AlnB(2) Enhet.

UTDATA

Toggle Skall lagerplatser visas på lagerlista 
eller inte.

•<UTAN LAGERPLATSER>

•<VISA LAGERPLATSER>

SORTERING

Toggle

•<ARTGTOTALER>

•<VARUKLASSER>

•<GENRETOTALER>

•<ENHETSTOTALER>

Funktionstangenter lagerlista

• PIL UPP i fältet ARTIKELNUMMER ger möjlighet att ändra/skriva in 
ett lagerställe. 

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen. Blankt urval ger alla.
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FIGURE 238. Artikelinventering

Artikelinventering allmänt

Inventering utgör en viktig rutin i lagersystemet. Den används huvud-
sakligen för att kontrollera verkligheten mot systemet. Oavsett hur bra 
systemet är, måste kontroll ske att registrerade artikelsaldon motsvaras 
av det verkliga lagret. Från rena felaktigheter till svinn. En väl uppby-
ggd inventeringsrutin inte bara korrigerar felen, den förebygger dem. 
Inventering bör ske minst en gång per månad, helst varje vecka. Hela 
lagret behöver ej inventeras. Rutinen ger möjlighet till rullande 
inventering, det vill säga man anger ett datum bakåt i tiden. Alla som ej 
inventerats efter det datumet kommer på listan. Man kan även hoppa 
över de artiklar som tar lång tid att inventera, till exempel en artikel-
grupp med ett stort antal artiklar, och hoppas att de är färre nästa gång. 
Tänk på att inventera så ofta som möjligt samt att upplysa alla som 
påverkar lagersaldot, om att rapportera gjorda inleveranser- och uttag.

FUNKTION Toggle

•<NY INVENTERING> 

• <REGISTRERA INV>

• <AVSLUTA INV>

INVENTERING Int(6) Inventeringsnummer erhålls automa-
tiskt vid ny inventering.

LAGER AlnB(2) Lagerställe. Visas i registreringsläge.
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FIGURE 239. Artikelinventering skapa ny inventering

Ny inventering

Skapa ny inventering.

LAGER AlnB(2) Lagerställe. 

ARTIKELNR AlnB(18) Artikelnummer. Blank ger alla inom 
urvalet nedan.

VARUKLASS AlnB(18) Varuklass. Blank ger alla inom urvalet 
nedan.

ARTGRUPP AlnB(9) Artikelgrupp. “1:5” ger alla mellan “1” 
och “5”.

LAGERPLATS AlnB(10)*2 Lagerplats. “A1:A9” ger alla mellan 
A1 och A9.

INVDATUM AlnB(10) Inventeringsdatum. SÄTTIN ger alla 
före eller lika med dagens datum. 
’<=20090818’ tar inte med artiklar som 
har inventerats 20090819 och senare. 
Endast de med inveteringsdatum tidig-
are än angivet.
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STATUS Toggle

• <AKTIV> Endast aktivmärkta.

• <SPÄRR> Endast spärrade.

• <ALLA> Samtliga artiklar.

LAGERSALDO Toggle Lagersaldo. “!=0” visar alla aritklar 
som har lagersaldo, d.v.s. den tar med 
alla som inte har lagersaldo 0.

INDATA Toggle

• <  > 

• <SÄTT TILL GODKÄNDA> 

SORTERING Toggle

• <ARTIKELGRUPP/ARTNR>

• <LAGERPLATS/ARTIKEL>

Funktionstangenter ny inventering

• PIL UPP i fältet ARTIKELNR ger möjlighet att ändra/skriva in ett 
lagerställe. 

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen. Fältet får ej vara 
blankt.

Övrig information ny inventering

Samtliga lagerplatser som finns för en artikel blir inventerade. Även de 
lagerplatser med saldo noll (om inte urval gjorts i lagersaldo). Om 
standardlagerplatsen på en artikel i artikelregistret inte är angivet kom-
mer lagerplatsen att visas som blank på inventeringsunderlaget.
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FIGURE 240. Inventeringar

Inventeringar

För att skapa ny inventering tryck SÄTTIN. För att se vilka inventeringar 
som ligger inlagda i systemet trycker man SÖK i fältet INVENTERING-

SNR.

INVNUMMER Int(6) Inventeringsnummer.

DATUM Date Inventeringsdatum.

BESTÄLLARE Aln(30) Beställare av inventeringen

LAGER Aln(34) Lagerställe samt benämning.

Funktionstangenter inventeringar

• VÄLJ eller KLAR på upplyst inventeringsrad gör så att inventeringen 
kommer in i ändraläge.
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FIGURE 241. Registrera inventering

Registrera inventering

Kan även skapa en inventering direkt ifrån <REGISTRERIN>. Då kom-
mer inget underlag ut och inga urval kan göras. Klicka på artikel som 
skall tillhöra inventerngsunderlaget och artikel läggs upp. För att skapa 
ny inventering tryck SÄTTIN i fältet INVENTERING och därefter KLAR.

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Artikelnummer. NÄSTA ger nästa 
artikel i denna inventering.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. Välj den lagerplats som du 
vill inventera.

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

BENÄMNING Aln(35) Benämning 1 och benämning 2.

ENH Aln(3) Enhet.

ANTAL Num(7,3) Inventerat antal.

Num(7.3) Totalt.

SALDO Num(11,2) Lagersaldo.

DIFF Num(7,3) Differens.
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BEL Num(11,2) Differensbelopp beräknat som 

avvikelsen mellan aktuellt och 
inventerat lagersaldo gånger artikelns 
kalkylpris.

OK Toggle Godkänd (Ja/Nej).

• <JA>

• <NEJ>

F5 BYT REG.LÄGE Toggle

• <  > Blank, skriv in ett tals om ersätter 
det redan inventerade antalet.

• <+> Scanna en vara och en läggs till 
automatiskt.

•<-> Scanna en vara och en dras bort 
automatiskt.

•<o> Skriv in det antal som skall läggas 
till inventeringen.

Funktionstangenter registrera inventering

• SÖK ger visning av de artiklar som ingår i valt inventeringsnummer, 
se “Visning artiklar under inventering” på sidan 5-83.

• AVBRYT återgår till fältet ARTIKELNUMMER i registreringsfönstret.

• NÄSTA visar nästa artikel som ingår i inventering.

• FÖREGÅENDE visar föregående artikel i inventering.

• F5 ger byte av registreringsläge.

Övrig information Registrering inventering

Om inventering skapas från <REGISTRERING> läggs artiklar in på 
inventeringen genom att artikelnummer eller EAN-kod anges. Genom 
att scanna streckkoden slås artikel automatiskt upp. Ange ev lagerplats 
och antal KLAR. Alla lagerplatser måste anges om de skall inventeras. 
En artikel får endast finnas på ett inventeringsunderlag per lagerställe.

Möjlighet finns att läsa in filer med inventeringsdata i de fall där man 
föredrar att inventera med handdatorer eller bärbara datorer som inte har 
en GOLF-licens.
Att skapa dessa filer kräver ingen ytterligare programvara, kan exempel-
vis använda sig av “Anteckningar”.
För att läsa in inventeringsfiler ställer du dig i Registreringsläge, SÄT-

TIN för nytt inventeringsnummer och KLAR. F5- Byt registreringsläge 
och då blir F6- Skapa inventering från fil tillgänglig, där väljer du den fil 
som skall läsas in och öppnar den.
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FIGURE 242. Artiklar under inventering

Visning artiklar under inventering

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Artikelnummer.

LAGERPLATS AlnB(18) Lagerplats.

BATCH AlnB(18) Batchnummer.

BENÄMNING Aln(35) Benämning 1.

ENH Aln(3) Enhet.

ANTAL Num(7,3) Inventerat antal.

SALDO Num(11,2) Lagersaldo.

DIFF Num(7,3) Differens.

OK AlnB(1) Godkänd (J/N).

• <J> Ja

• <N> Nej

Funktionstangenter visning artiklar under inventering

• VÄLJ eller KLAR på upplyst artikelrad gör så att artikeln kommer in i 
ändraläge.
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FIGURE 243. Avsluta inventering

Avsluta inventering

INVENTERINGSNR Int(6) Inventeringsnummer.

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

RAPPORTALTERNATIV Toggle 

•<NEJ> Avbryter.

• <HELA> Avslutar inventering och 
skriver ut alla artiklar i två listor, god-
kända och ej godkända.

• <GODK> Avslutar inventering och 
skriver ut endast godkända artiklar, det 
vill säga där fältet OK satts till <JA>.

Funktionstangenter avsluta inventering

• SÖK i fältet INVENTERINGSNR ger visning av inlagda inventeringar.

• AVBRYT återgår till startfönster.

• KLAR bekräftar valt alternativ.

Övrig information inventering
Endast godkända artiklar uppdateras som inventerade med datumoch 
inventeringsdifferens. I rutinen artikelinformation visas inventeringsdif-
ferens med datum och antal, se “Artikelhistorik” på sidan 5-53. 
Observera att flera användare kan registrera på samma inventerings-
nummer samtidigt.
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FIGURE 244. Lagervärdering

Lagervärdering allmänt

Lagervärderingen arbetar enligt FIFO-principen, först in först ut i lager. 
Rapporten ger en lagervärdering per artikelgrupp eller per varuklass 
baserat på senast körda uppdatering. Uppdateringen sker i samband med 
uppdatering av lagertransaktioner, se “Uppdatering av lagertransak-
tioner” på sidan 3-85.

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

AVSTÄMD TOM AlnB(2) Dagens datum förslås men går att 
ändra.

ARTIKELNUMMER Aln(20) Artikelnummer. Anges då endast en 
artikels lagervärde önskas.

ARTIKELGRUPP Aln(9) Artikelgrupp. Önskas en eller flera 
grupper anges dessa. Till exempel 
“100:300” ger alla grupper mellan 
“100” och “300”.

GENRE AlnB(2) Genre.
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Aln(20) Leverantörsnummer. Önskas lagervär-
det för artiklar med angiven huvudlev-
erantör anges leverantörsnummer här.

LAGERSALDO AlnB(2) Urval på lagersaldo.

STATUS Toggle

•<SAMTLIGA>

•<AKTIVA>
•<SPÄRRADE>

SORTERING Toggle

•<ARTGTOTALER>

•<VARUKLASSER>

•<GENRETOTALER>

•<ENHETSTOTALER>

Funktionstangenter lagervärdering

• PIL UPP i fältet ARTIKELNUMMER ger möjlighet att ändra/skriva in 
ett lagerställe. 

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen. Blankt urval ger alla.

• KLAR startar utskrift. Observera att det är endast då alla fält är blanka 
som en total värdering för alla artiklar garanteras.
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FIGURE 245. Prisfråga

Prisfråga allmänt

Prisfråga är en rutin som endast visar benämning och pris inklusive 
moms för vald artikel.

ARTIKELNR AlnB(2) Artikelnummer.

BENÄMNING AlnB(2) Benämning 1 och 2.

PRIS INKL MOMS Aln(20) Utpris inklusive moms.
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CHAPTER 6 LEVERANTÖR

Allmänt

Leverantör är ett samlingsbegrepp för rutiner som behövs för att under-
hålla systemets leverantörsuppgifter. Här kan man ändra och lägga upp 
leverantörer, registrera leverantörsfakturor samt betala dessa. Koppling 
till leverantörsartiklar återfinns i leverantörsregistret.

Leverantör innehåller följande rutiner

• Leverantörsregister  6-2

• Leverantörsfakturor  6-20

• Attest av leverantörsfakturor  6-36

• Levreskontra  6-39

• Utbetalning fakturor  6-40
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Leverantörsregister

FIGURE 246. Leverantörsregister fliken Allmänt

Leverantörsregister allmänt

Hanterar leverantörens grunddata för användning i inköpssystem samt 
för leverantörsfakturor och koppling till leverantörens artiklar.

Leverantörsregister fliken Allmänt

LEVERANTÖR Aln(10) Leverantörsnummer.

LEVNAMN Aln(30) Leverantörsnamn.

ADRESS 1 Aln(30) Adress 1.

ADRESS 2 Aln(30) Adress 2.

POSTADRESS Aln(18) Postadress.

LAND Aln(2) Landkod. Går endast att registrera vid 
nyuppläggning.

Aln(18) Landbenämning.

VALUTA Aln(16) Valutakod. Går endast att registrera vid 
nyuppläggning.
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LEVADRESS AlnB(3) Vanligaste leveransadressnumret.

KATEGORI AlnB(3) Valfri indelning av leverantören i kate-
gori, kan vara blank.

STATISTIK AlnB(3) Statistikkod.

BETVILLKOR AlnB(2) Betalningsvillkor.

LAGER AlnB(2) Lagerställe. Vid registrering av inköp-
sorder föreslås lagerstället förutsatt att 
användaren ej är styrd till ett lager-
ställe.

LEVVILLKOR AlnB(2) Leveransvillkor i leverantörens språk.

LEVSÄTT AlnB(2) Leveranssätt. 

HEMTAGNING% Num(4,1) Hemtagningskostnad i procent. Läggs 
in i inköpsorder som förslag och läggs 
till inköpspriset vid beräkning av 
FIFO-pris på artikeln.

LEVINFO Aln(30) Leverantörsinfo. Informationen visas 
på meddelanderaden när ny beställning 
görs.

FRITEXT Aln(30) Fritext. Denna information visas när ny 
beställning görs.

ALIAS/NAMN AlnB(10) Används till att söka upp leverantören 
när man ej har leverantörsnumret.

INKÖPARE AlnB(18) Vår inköpare, SÖK ger visning av säl-
jare.

TELEFONNR AlnB(18) Leverantörens telefonnummer.

TELEFAXNR AlnB(18) Faxnummer. Om faxnummer är angivet 
och faxtjänst är installerad kan 
beställning automatiskt skickas till lev-
erantör från inköpsorder.

INK-KONTAKT Aln(20) Inköpskontakt läggs in i inköpsorder 
som referens.

TELEFONNR Aln(15) Inköpskontaktens telefonnummer.

EK-KONTAKT Aln(20) Ekonomiansvarig hos leverantören.
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TELEFONNR Aln(15) Telefonnummer.

EU-MOMSNR Aln(15) EU-momsnummer skrivs utan bind-
estreck.

MOMSREDOV Toggle Används vid leverantörsfaktura och 
inköpsorder.

• <MOMSPLIKTIG 1 >

•<MOMSPLIKTIG  2 >

•<MOMSPLIKTIG  3 >

•<MOMSBEFRIAD>

•<EU-MOMS  1 >

•<EU-MOMS  2 >

•<EU-MOMS  3 >

KUNDNUMMER AlnB(10) Kundnummer hos leverantören, refer-
ens på inköpsordern och leverantörs-
fakturabetalningar.

BETALNINGAR Toggle

•<ENLIGT FAKTURA> innebär att fak-
tura kan utbetalas om vissa villkor är 
uppfyllda.

•<ALLA STOPPADE> innebär att 
utbetalning ej kan ske.

Funktionstangenter leverantörsregister fliken Allmänt

• SÖK i fältet LEVADRESS ger visning av leveransadresser.

• SÖK i fältet KATEGORI ger visning av kategorier.

• SÖK i fältet BETVILLKOR ger visning av betalningsvillkor.

• SÖK i fältet LAGER ger visning av upplagda lagerställen.

• SÖK i fältet LEVVILLKOR ger visning av leveransvillkor.

• SÖK i fältet LEVSÄTT ger visning av leveranssätt.

• SÄTTIN i fältet LEVERANTÖR med tomt leverantörsnummer ger 
nästa lediga nummer i numerisk ordning. Nummerserien hämtas från 
Företagsregistret, se “Nummerserie” på sidan 9-103.

• SÄTTIN i fältet LEVADRESS för nyuppläggning av leveransadresser.

• SÄTTIN i fältet KATEGORI för nyuppläggning av kategorier.

• SÄTTIN i fältet BETVILLKOR för nyuppläggning av betalningsvil-
lkor.

• SÄTTIN i fältet LEVVILLKOR för nyuppläggning av leveransvillkor.

• SÄTTIN i fältet LEVSÄTT för nyuppläggning av leveranssätt.
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FIGURE 247. Leverantörsregister fliken Övrigt

Leverantörsregister fliken Övrigt

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer.

LEVNAMN Aln(30) Leverantörsnamn.

BANKGIRONR Aln(11) Bankgironummer. Om fältet 
BETALNSÄTT är ställt på <BANKGIRO> 

måste bankgironummer anges, check-
siffra kontrolleras.

PLUSGIRONR Aln(15) Plusgironummer. Om fältet 
BETALNSÄTT är ställt på <PLUSGIRO> 

måste plusgiro anges, checksiffra kon-
trolleras.

BETALNSÄTT Toggle Anger hur man normalt betalar lever-
antören. Förslag vid registrering av lev-
erantörsfakturor.

•<BANKGIRO>

•<PLUSGIRO>

•<UTLBANKG>

•<UTLPOSTG>

•<AUTOGIRO>

•<KONT/CHECK>
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EXTRA FFDGR Int(2) Anger hur många extra förfallodagar 
som skall läggas till vid beräkning av 
förfallodatum om så önskas.

ORDERSALDO Num(13,2) Leverantörens inköpsordersaldo.

FAKTURASALDO Num(13,2) Leverantörens fakturasaldo.

INKÖP DETTA ÅR Num(13,2) Inköp som gjorts hos leverantören exkl 
moms i hemvaluta.

SEK Num(13,2) Inköp som gjorts hos leverantören exkl 
moms i svenska kronor.

INKÖP FÖREG ÅR Num(13,2) Inköp föregående år i hemvaluta.

SEK Num(13,2) Inköp föregående år leverantören exkl 
moms i svenska kronor.

BUDGET DETTA ÅR Int(5) Inköpsbudget detta år i tkr.

BUDGET NÄSTA ÅR Int(5) Inköpsbudget föregående år i tkr.

KOSTNADSKONTO Int(6) Vilket konto kostanden skall ligga på. 
Detta konto kommer att föreslås när 
man registrerar leverantörsfakturor.

AVSTÄMNINGSKONTO

Int(6) Avstämningskonto.

STARTDATUM Date Vilket datum leverantör är skapad. 
Anges automatiskt av systemet när ny 
leverantör skapas.

UTLANDSBETALNINGAR

Utlandsbetalningar är ett tillval med egen dokumentation. Fältbeskrivn-
ingar görs här endast i korthet.

SISUNUMMER Int(6) Sisunummer som används vid utlands-
betalning.

SWIFTKONTO Aln(12) Swiftkonto.

RIKSBANKSKOD Int(3) Riksbankskod.
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BELASTNKOD Toggle

•<NORMALBETALN>

•<VALUTAKONTO> 

AVGIFTSKOD Toggle Anger hur fakturan skall debiteras.

•<AVS BETALAR>

•<MOT BET EXPR>

•<MOT BET ALLT> 

BETALNFORM Toggle Anger hur fakturan skall betalas.

•<CHECKBETALN>

•<BANKBETALNIN> 

BETALMETOD Toggle Anger vilken betalningsmetod som 
skall användas.

•<NORMALBETAL>

•<EXPRESSBETAL>

UTLANDSBANK Aln(30) Utlandsbankens namn.

UTLBKONTONR Aln(30) Utlandsbankens kontonummer.

Funktionstangenter leverantörsregister

• F5 leverantörsartiklar, se “Leverantörsartiklar” på sidan 6-10.

• F6 leverantörsfakturor, se “Leverantörsfakturor” på sidan 6-14.

• F7, se “Kontaktregister” på sidan 9-21.

Övrig information leverantörsregister

• TABORT på vald leverantör, ger möjlighet att ta bort denne från syste-
met.

För att ta bort en leverantör finns vissa kriterier. Leverantören får inte 
vara använd de senaste två bokföringsåren. Det får inte ligga någon kon-
akt eller aktivitet kopplad till denne. Även leverantörsartikeln måste 
vara borttagen. Leverantören får ej ligga som leverantörsmall i Före-
tagsregistret, se “Företagsregister fliken Inställningar” på sidan 9-10. 

Har en leverantör lagts upp med felaktigt nummer kan man byta lever-
antörnummer, se “Registrering leverantörsnummerbyte” på sidan 9-56.
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FIGURE 248. Kopiera från leverantör

Kopiera från leverantör

Vid uppläggning av nya leverantörer kan kopiering ske av ett antal 
uppgifter från en befintlig kund.

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer.

NAMN Aln(18) Leverantörsnamn.

LAND AlnB(2) Landkod.

VAL AlnB(3) Valutakod.

KAT AlnB(3) Kategorikod.

LV AlnB(2) Leveransvillkorskod.

LS AlnB(2) Leveranssättskod.

BV AlnB(2) Betalningsvillkorskod.

Funktionstangenter i rutinen

• KLAR kopiering från angivet leverantörsnummer, “blankt” fält ger 
standardvärden, se “Övrig information kopiera från leverantör” på 
sidan 6-9.

• AVBRYT standardvärden till ny leverantör.
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Övrig information kopiera från leverantör

TABLE 6. Fält som kopieras alternativt tilldelas standardvärden

Fält som kopieras Standardvärden

LAND

VALUTA

KATEGORI

BETVILLKOR

LEVVILLKOR

LEVSÄTT

BETALNINGAR

BETALNSÄTT
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FIGURE 249. Leverantörsartiklar

Leverantörsartiklar

Hanterar en leverantörs artiklar kopplat till eget artikelnummer.

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer.

LEVNAMN Aln(30) Leverantörsnamn.

VALUTA AlnB(3) Valutakod.

IN I ÅR NumB(11,3) Antal inköpt i år.

IN F ÅR NumB(11,3) Antal inköpt föregående år.

SEN LEV Date Senaste inleveransdag.

ARTIKELNR AlnB(18) Eget artikelnummer.

BENÄMNING 1 Aln(35) Egen artikelbenämning 1.

BENÄMNING 2 Aln(35) Egen artikelbenämning 2.

LEVINFO Aln(18) Leverantörsinformation. Visar i inköp-
sorder när artikeln registreras.

INPRIS/ST Num(13,2) Inköpspris brutto per styck. Anges all-
tid i leverantörens valuta.

RAB% Num(4,1) Inköpsrabatt i%.
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PRISÄNDRDAG Date Senaste datum för ändring av inköp-
spris. SÄTTIN ger dagens datum.

Toggle

•< > Ingen prisändring pågår.

•<PRISÄNDR PÅGÅR> Prisändring 
pågår.

LEVTID/DGR Int(3) Beräknad leveranstid i dagar.

ENHET Aln(3) Enhet.

FÖRPENHET Int(5) Förpackningsenhet.

FÖRP/ANTAL Int(5) Förpackningsantal hos leverantör. 

PALLKVANT Int(5) Antal per pall.leverantör.

KVANT%MÄNGD Int(5) Kvant rabatt mängd. Visas i inköpsor-
der.

KVANTRABATT Num(4,1) Kvantrabatt i%. Ändras i inköpsorder 
om beställt antal uppgår till 
kvant%mängd.

ENHVOLYM Num(9,4) Enhetsvolym (i dm3/liter).

ENHVIKT Num(9,4) Enhetsvikt (i kilo).

WELLPAPP Aln(3) Wellpappsvikt för REPA.

KARTONG Int(5) Kartongvikt för REPA. 

PLAST Aln(3) Plastvikt för REPA.

LEVARTIKELNR AlnB(18) Leverantörens artikelnummer. Används 
vid utskrift av inköpsorder. Om fältet är 
blankt skrivs eget artikelnummer ut på 
inköpsordern.

LEVBENÄMNING 1 Aln(35) Leverantörens artikelbenämning 1. 
Används endast om levartikelnummer 
är ifyllt.

LEVBENÄMNING 2 Aln(35) Leverantörens artikelbenämning 2. 
Används endast om levartikelnummer 
är ifyllt.
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LEVARTGRUPP Aln(10) Leverantörens artikelgrupp. 

UTPRISKALKYLERING

KALKYLKURS Num(9,4) Kalkylkurs som används vid utpriska-
lkylering.

DAT Date Ändringsdatum valuta kurs. SÄTTIN 
ger dagens datum till kalkylkurs.

PRIS1VMARGINAL Num(5,2) Vinstmarginal i%. Underlag i priska-
lkylfunktion för prislista 1.

FRAKTSATS% Num(4,1) Fraktsats i%. Underlag i priskalkyl-
funktion för prislista 1.

TULLSATS% Num(4,1) Tullsats i%. Underlag i priskalkylfunk-
tion för prislista 1.

OMKOSTNAD AlnB(3) Omkostnadskod SÖK ger visning av 
redan upplagda omkostnadskoder, SÄT-

TIN ger möjlighet att lägga upp en ny 
omkostnadskod. T.ex. egen produktion-
skostnad.

OMKOSTNADSBELOPP

Num(7,2) Omkostnadsbelopp.

BASPRIS SEK Num(12,2) Nettoinköpspris i hemvaluta beräknat 
på ovanstående värden.

PRISFÖRDELARE

P1-2 Num(4,1) Prisfördelare 1 i%. Relationen mellan 
prislista 1 och 2 som rabatt på 
prislista 1.

P1-3 Num(4,1) Prisfördelare 2 i%. Relationen mellan 
prislista 1 och 3 som rabatt på 
prislista 2.

P1-4 Num(4,1) Prisfördelare 3 i%. Relationen mellan 
prislista 1 och 4 som rabatt på 
prislista 3.

P1-5 Num(4,1) Prisfördelare 4 i%. Relationen mellan 
prislista 1 och 5 som rabatt på 
prislista 5.
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Funktionstangenter leverantörsartiklar

• SÖK i fältet OMKOSTNAD ger visning av omkostnader.

• SÄTTIN i fältet PRISÄNDRDAG ger dagens datum.

• SÄTTIN i fältet DATUM ger dagens datum.

• SÄTTIN i fältet LEVARTGRP ger möjlighet att lägga upp ny lever-
antörsartikelgrupp samt att justera befintliga, se “Leverantörens 
artikelgrupp/ prisgrupp” på sidan 9-100.
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FIGURE 250. Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor

Hanterar en leverantörs fakturor. Möjlighet att se på gjorda utbetalnin-
gar.

•

FAKTURANR Int(6) Fakturanummer. Internt verifikations-
nummer.

LEVFAKTURANR Aln(15) Leverantörens fakturanummer. 
Dubbletter tillåts ej.

FAKTDATUM Date Fakturadatum.

FÖRFDATUM Date Förfallodatum, går endast att ändra på 
ej utbetalda fakturor.

BETALSÄTT Toggle

•<BANKG>

•<PLUSG>

•<KASSA>

•<AUTOG>

•<UTLBG>

•<UTLPG>

VKTO Toggle Valutakonto. Vid betalning skall pengar 
tas ifrån ett valutakonto.Vid valuta 
skiljt från hemvaluta.
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•<J> Ja.

•<N> Nej.

SPÄRR Toggle Anger om fakturan är spärrad för 
utbetalning.

•<N> Nej.

•<J> Ja.

UTBETDATUM Date Anger när fakturan skall betalas.

BETALBELOPP Num(14,2) Belopp att betala. Vid delbetalning sätts 
beloppet till det önskade.

Funktionstangenter leverantörsfakturor

• SÖK i fälten FAKTURANR och LEVFAKTURANR visar leverantörens 
fakturor. Fakturorna visas i fakturanummerordning med det högsta 
numret först. Inga annullerade fakturor visas i detta fönster.
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FIGURE 251. Visning av leverantörsfakturor

Visning leverantörsfakturor

Resultatet från sökning i FAKTURANR eller LEVFAKTURANR fältet.

FAKTNR Int(6) Fakturanummer. Internt verifikations-
nummer.

LEVFAKTURANR Aln(15) Leverantörens fakturanummer.

FAKDAT Date Fakturadatum.

FÖRFDAT Date Förfallodatum.

A AlnB(1) Visar om fakturan är attesterad för 
utbetalning.

S AlnB(1) Visar om fakturan är spärrad.

FAKTBELOPP Num(13,2) Fakturabelopp.

UTBETDAT Date Anger när fakturan skall betalas.

RESTBELOPP Num(14,2) Belopp som är kvar att betala.
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Funktionstangenter visning leverantörsfakturor

• AVBRYT återgår till leverantörsfakturor.

• SÖK på en fakturarad visar de utbetalningar som gjorts på den 
upplysta fakturan.

• VÄLJ eller KLAR på en upplyst fakturarad gör så att leverantörsfak-
turan kommer i ändraläge.

• NÄSTA visar fakturor på nästa sida.

• FÖREGÅENDE visar fakturor på föregående sida.
Gardeco Datasystem AB 6-17



LEVERANTÖR
Leverantörsregister

6-18

V

V

V

V

V

V

V

FIGURE 252. Visning av utbetalningar

Visning utbetalningar

Visar samtliga utbetalningar som är gjorda på fakturan.

NR Int(3) Utbetalningsnummer.

VAL AlnB(3) Valutakod.

KURS Num(9,4) Valutakurs.

BOKFÖRTBELOPP Num(12,2) Bokfört belopp.

UTBDATUM Date Utbetalningsdatum

UTBETALT BELOPP Num(14,2) Utbetalt belopp.

BETALSÄTT Toggle

•<BANKGIRO>

•<PLUSGIRO>

•<KONTANT/CH>

•<AUTOGIRO>

•<UTLBANKG>

•<UTLPLUSG>
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Funktionstangenter visning utbetalningar

• AVBRYT Återgår till visning av leverantörsfakturor.

• NÄSTA visar utbetalningar på nästa sida.

• FÖREGÅENDE visar utbetalningar på föregående sida.
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Leverantörsfakturor

FIGURE 253. Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor allmänt

Hanterar leverantörens fakturor med registrering och kontering i redo-
visningen.

FUNKTION Toggle Väljer funktion.

•<REGISTRERING> Nya samt ändring 
av leverantörsfakturor.

•<UPPDATERING> Uppdaterar fakturor 
med utskrift av fakturajournal. Efter 
uppdatering kan fakturan betalas om 
den är attesterad. Uppdatering i huvud-
bok sker i redovisningen.

•<KONTROLLISTA> Visar ej uppdat-
erade fakturor.

Funktionstangenter leverantörsfakturor

• F5 för ändring av integrering redovisning, se “Konto Ändring” på 
sidan 8-12.
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FIGURE 254. Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor

Hanterar leverantörens fakturor. SÖK ger möjlighet att ange namn, 
kundnamn, bank- eller plusgironummer för att välja rätt leverantör.

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer. Vid SÖK ange 
blankt i detta fält för supersök.

LEVNAMN Aln(30) Leverantörsnamn.

KUNDNUMMER Aln(10) Eget kundnummer hos leverantören.

AlnB(2) Betalningsvillkor.

VALUTA AlnB(3) Valutakod.

KURS Num(9,4) Kurs för tillhörande valuta. Förslag 
från valutaregister, se “Valuta” på sidan 
9-110.

BGNR Aln(11) Bankgironummer.

PGNR Aln(15) Plusgironummer.
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FIGURE 255. Leverantörfakturor supersök

Leverantörsfakturor supersök

Då leverantörsnummer ej finns kan sökning ske på en eller flera kombi-
nationer av fälten i fönstret. LEVNAMN kan anges som “*STURE*”, 
KUNDNUMMER, BGNR eller PGNR kan anges vartefter.

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer. Vid SÖK ange 
blankt i detta fält för supersök.

LEVNAMN Aln(30) Leverantörsnamn.

KUNDNUMMER Aln(10) Eget kundnummer hos leverantören.

AlnB(2) Betalningsvillkor.

VALUTA AlnB(3) Valutakod.

KURS Num(9,4) Kurs för tillhörande valuta.

BGNR AlnB(2) Bankgironummer.

PGNR AlnB(2) Plusgironummer.

Funktionstangenter i rutinen

• SÖK ger en sökning på angivna kombinationer.
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FIGURE 256. Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor

Hanterar leverantörens fakturor. När man går in på en redan registrerad 
leverantörsfaktura visas det resterande beloppet i fältet UTBETALAS.

FAKTURANR Int(6) Fakturanummer. SÄTTIN hämtar ett 
nytt fakturanummer.

FAKTURADAT Date Fakturadatum. SÄTTIN ger dagens 
datum i FAKTURADAT & BOKFÖRDAT 
fälten och det datum om enligt betaln-
ingsvillkoret fakturan skall betalas i 
FÖRFALLDAT och BETALDATUM 
fälten.

BOKFÖRDAT Date Bokföringsdatum. SÄTTIN ger dagens 
datum. Bokföringsdatum kan sättas 
valfritt inom bokföringens öppna peri-
oder och kopplas alltid till samma bok-
föringsdatum. Erhålls meddelandet 
“FELAKTIG INMATNING” är peri-
oden stängd i redovisningen, se “Peri-
oder” på sidan 8-41.

FÖRFALLDAT Date Förfallodatum. Vid ändring av FÖR-

FALLDAT ändras fältet BETALDATUM 

automatiskt.
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BETALDATUM Date Betaldatum.

LEVFAKTNR/OCR Aln(15) Leverantörsfakturanummer. Duplikat 
tillåts ej, varför man får en kontroll att 
fakturan ej tidigare är bokförd.

Aln(15) OCR-nummer. 

FAKTURATYP Toggle Anger vilken fakturatyp som avses.

•<DEBETFAKTURA>

•<KREDITFAKTURA>

FAKTBELOPP Num(14,2) Fakturabeloppet går endast att ange vid 
nyuppläggning. 

MOMSBELOPP Num(14,2) Momsbelopp beräknas automatiskt 
efter det att fakturabelopp angivits för-
sta gången, det vill säga om lever-
antören är momspliktig.

UTBETALAS Num(14,2) Vid nyuppläggning sätts utbetalnings-
belopp till fakturabelopp. Detta belopp 
kan ej vara större än det resterande be-
loppet för fakturan. Vid delbetalning 
sätts beloppet till önskad utbetalning.  

ATTESTANSV AlnB(6) Attestansvarig. SÖK ger visning på 
användare. Fältet får lämnas blankt.

ATTESTERAD Toggle Är fakturan attesterad kan ändring av 
kontering ej ske. Du kan även attestera 
fakturan efter att konteringen är klar. 
Tryck KLAR efter att du konterat klart 
och resten är 0,00 så får du en fråga om 
att attestera fakturan.

•<NEJ> 

•<JA> Endast attesterade fakturor kan 
betalas.

SPÄRRAD Toggle Spärrad faktura kan ej betalas.

•<NEJ>

•<JA> Betalning kan ej ske.

BETALSÄTT Toggle

•<BANKGIRO>

•<PLUSGIRO>

•<KONTANT>
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•<AUTOGIRO>

•<UTLBANKG>

•<UTLPLUSG>

VALUTAKONTO Toggle Valutakonto. Vid betalning skall pengar 
tas ifrån ett valutakonto.Vid valuta 
skild från hemvaluta..

•<JA>

•<NEJ>

Funktionstangenter Leverantörsfakturor

• SÖK i fakturanr ger rullfönster på leverantörsfakturor.

• SÖK i Attestansv ger visning på användare.
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FIGURE 257. Visning av leverantörsfakturor

Visning leverantörsfakturor

Resultatet från sökning i FAKTURANR fältet.

FAKTNR Int(6) Fakturanummer. Internt verifikations-
nummer.

LEVFAKTURANR Aln(15) Leverantörens fakturanummer.

FAKTDAT Date Fakturadatum.

FÖRFDAT Date Förfallodatum.

AS AlnB(2) Visar om fakturan är attesterad eller 
spärrad för utbetalning.

FAKTBELOPP Num(13,2) Fakturabelopp.

UTBETDAT Date Utbetalningsdatum.

RESTBELOPP Num(14,2) Belopp som är kvar att betala.

Funktionstangenter visning leverantörsfakturor

• AVBRYT återgår till leverantörsfakturor.

• SÖK, se “Visning utbetalningar” på sidan 6-27.
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FIGURE 258. Visning av utbetalningar

Visning utbetalningar

Visar samtliga utbetalningar som är gjorda på vald faktura.

NR Int(3) Utbetalningsnummer.

VAL AlnB(3) Valutakod.

KURS Num(9,4) Valutakurs.

BOKFÖRTBELOPP Num(12,2) Bokfört belopp.

UTBDATUM Date Utbetalningsdatum

UTBETALT BELOPP Num(14,2) Utbetalt belopp.

BETALSÄTT Toggle

•<BANKGIRO>

•<PLUSGIRO>

•<KONTANT/CH>

•<AUTOGIRO>

•<UTLBANKG>

•<UTLPLUSG>

Funktionstangenter visning utbetalningar

• AVBRYT återgår till visning leverantörsfakturor.
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FIGURE 259. Kontering leverantörsfakturor

Kontering leverantörsfakturor

Bokföring av leverantörsfakturor. Inköp kan bokas med F5 där inlever-
anserna finns då integrering är satt för lagertransaktioner.

RAD Int(3) Radnummer. Leverantörsfakturaskuld 
och moms bokförs automatiskt och kan 
ej ändras. Gäller även EU-moms. Då 
man trycker F5 -lager och väljer en 
lagertransaktionspost så blir den rad 
som skapas en system rad och kan var-
ken ändras eller tas bort

KONTO AlnB(6) Konto.

KOSTST AlnB(6) Kostnadsställe, om kontot tillåter kost-
nadsställen.

PROJNR AlnB(6) Projektnummer, om kontot tillåter pro-
jekt.

ANTAL Num(7,3) Antal, om kontot tillåter antal.

DEBET Num(14,2) Debetbelopp i leverantörens valuta. 
Förflyttning till fältet KREDIT görs 
med blankt fält och ENTER.

KREDIT Num(14,2) Kreditbelopp i leverantörens valuta.
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SEK Num(14,2) Angivet belopp i svenska kronor.

REST Num(14,2). Restbelopp att bokföra. Skall vara 
“0.00” vid avslut av konteringen.

TEXT Aln(25) Textförslag visas men kan ändras/kom-
pletteras.

Funktionstangenter kontering leverantörsfakturor

• SÖK i fältet RAD ger möjlighet att välja en konteringsrad.

• SÖK i fältet KONTO ger visning av konton.

• SÖK i fältet KOSTST ger visning av kostnadsställen.

• SÖK i fältet PROJNR ger visning av projekt.

• F5, se “Lagertransaktioner” på sidan 6-30.

• F6, se “Leverantörfakturor” på sidan 6-31.

• F7, se “Kostnadsfördelning” på sidan 6-33.

• F8, se “Frakter” på sidan 6-35.

Övrig information kontering leverantörsfakturor

Om leverantör har land EU-land, se “Land” på sidan 9-88. bokas EU-
moms upp automatiskt, även motkonteringen. För att se vilka konton 
som används, se “Konto Ändring” på sidan 8-12.

Tryck KLAR då konteringen är färdig och resten är 0,00 så får du en 
fråga om att attestera fakturan om du inte valt att attestera den innan.
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FIGURE 260. Lagertransaktioner

Lagertransaktioner

Lagertransaktioner på gjorda inköp från vald leverantör som väntar på 
att kopplas till en faktura.

DATUM Num(6) Bokföringsdatum.

VERNR Num(10) Verifikationsnummer.

VERTYP Num(6) Verifikationstyp.

KONTO Num(6) Konto.

KOSTST Num(6) Kostnadsställe.

TEXT Num(6) Text på verifikation.

BELOPP Num(6) Bokfört belopp i leverantörens valuta.

Funktionstangenter

• VÄLJ den Lagertransaktion som Leverantörsfakturan avser. Avbok-
ningen av kontot 2431 sker då automatiskt. En systemrad, kontering 
skapas och kan inte ändras eller tas bort.
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FIGURE 261. Levfakt

Leverantörfakturor

Visa tidigare bokade fakturor på vald leverantör.

FAKTNR Num(6) Fakturanummer.

LEVFAKTURANR Num(10) Leverantörens fakturanummer.

FAKDAT Num(6) Fakturadatum.

FÖRDAT Num(6) Förfallodatum.

AS Num(6) Om fakturan är attesterad eller spärrad 
för utbetalning.

FAKTBELOPP Num(6) Fakturabelopp.

UTBDAT Num(6) Utbetalningsdatum.

RESTBELOPP Num(6) Belopp kvar att betala.

Funktionstangenter

• SÖK på vald faktura ger visning av fakturans kontering, se “Konter-
ing” på sidan 6-32.
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FIGURE 262. Kontering

Kontering

Här visas hur den valda leverantörsfakturan konterats.

DATUM AlnB(10) Bokföringsdatum.

VERNR Aln(30) Verifikationsnummer.

VERTYP AlnB(10) Verifikationstyp.

KONTO Aln(30) Konto.

KOSTST AlnB(10) Kostnadsställe.

TEXT Aln(30) Text på verifikation.

BELOPP AlnB(10) Belopp.

Funktionstangenter

• VÄLJ konto och det anges automatiskt vid konteringen av den nya 
fakturan.
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FIGURE 263. Kostnadsfördelning

Kostnadsfördelning

Detta används endast om en kostnad på en leverantörsfaktura skall 
fördelas till en annan period än till den som fakturan regitrerats till, eller 
om kostnaden skall fördelas på flera perioder.

RAD AlnB(10) Radnummer. Leverantörens faktura-
belopp och moms bokförs automatiskt 
och kan ej ändras.

KONTO Aln(30) Konto.

KOSTST AlnB(10) Kostnadsställe, om kontot tillåter kost-
nadställen.

PROJNR Aln(30) Projektnummer, om kontot tillåter det.

ANTAL AlnB(10) Antal, om kontot tillåter. 

DATUM Date Det datum kostnaden skall bokföras 
till. Kan ej tillhöra samma period som 
fakturan eller annat bokföringsår. SÄT-

TIN ger dagens datum.

DEBET Num(14,2) Debetbelopp i leverantörens valuta. 
Förflyttning till KREDIT fältet görs 
med blankt fält och ENTER.
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KREDIT Num(14,2) Kreditbelopp i leverantörens valuta.

SEK AlnB(10) Angivet belopp i svenska kronor.

REST Aln(30) Restbelopp att bokföras. Skall vara 
”0.00” vid avslut av konteringen.

TEXT Aln(30) Textförslag visas men kan ändras/ kom-
pletteras.

Funktionstangenter kontering leverantörsfakturor

• SÖK i fältet RAD ger möjlighet att välja en konteringsrad.

• SÖK i fältet KONTO ger visning av konton.

• SÖK i fältet KOSTST ger visning av kostnadsställen.

• SÖK i fältet PROJNR ger visning av projekt.
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FIGURE 264. Frakter

Frakter

Visar lagertransaktioner på gjorda frakter oavsett leverantör som väntar 
på att kopplas till en speditionsfaktura.

DATUM Date Bokföringsdatum.

VERNR Num(10) Verifikationsnummer.

VERTYP AlnB(7) Verifikationstyp.

LEVERANTÖR Aln(18) Leverantörsnummer.

TEXT Aln(18) Text på verifikation.

BELOPP Num(6) Bokfört belopp. Visas alltid omräknat 
till vald leveratnörs valuta.

Funktionstangenter

• VÄLJ den Lagertransaktion som Leverantörsfakturan avser. Avbok-
ningen av kontot 2438 sker då automatiskt. En systemrad, kontering 
skapas och kan inte ändras eller tas bort.
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FIGURE 265. Attest av leverantörsfakturor

Attest leverantörsfakturor

Rutinen används för att administrera leverantörsfakturor som inte är 
attesterade.

FUNKTION Toggle

•<REGISTRERING>

•<UTSKRIFT>
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FIGURE 266. Attestering av leverantörsfakturor

Attestering av leverantörsfakturor

FAKTURANR Int(6) Fakturanummer.

LEVFAKTNR Aln(15) Leverantörens fakturanummer.

FAKTBELOPP Num(15,2) Fakturabelopp.

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantör.

LEVNAMN Aln(30) Leverantörsnamn.

ATTESTERA Toggle

•<JA>

•<NEJ>

Funktionstangenter attest leverantörsfakturor

• SÖK i fältet FAKTURANR med vald leverantör ger visning av lever-
antörsfakturor som ej är attesterade.

• SÖK i fältet LEVERANTÖR ger ett sökfönster, se “Leverantörsök” på 
sidan 9-130.
Gardeco Datasystem AB 6-37



LEVERANTÖR
Attest av leverantörsfakturor

6-38
FIGURE 267. Attestering av leverantörsfakturor

Utskrift av ej attesterade leverantörsfakturor

HANDLÄGGARE AlnB(13) Urval handläggare.

BOKFÖRINGSDATUM

AlnB(17) Urval bokföringsdatum.

Funktionstangenter utskrift av ej attesterade 
leverantörsfakturor

• AVBRYT återgår till funktionsval.

• KLAR startar utskrift.
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Levreskontra

FIGURE 268. Levreskontra

Levreskontra allmänt

Rapporten skriver ut obetalda fakturor i leverantörsordning med en total 
per leverantör. Datum kan anges valfritt för att få saldot vid en viss tid-
punkt.

FUNKTION Toggle

•<RESKONTRALISTA>Samtliga 
obetalda fakturor för angivet datum.

•<SALDOLISTA>Total obetalt belopp 
per leverantör för angivet datum.

DATUM Date Anger det datum som rapporten skall 
gälla för. Fakturor och utbetalningar 
gjorda efter detta datum kommer ej 
med. SÄTTIN ger dagens datum.

LEVERANTÖRSNR AlnB(12) Anger om endast en leverantör skall 
skrivas ut. Urval kan göras, ex. 
“1000:1999” ger alla leverantörer med 
leverantörsnummer mellan 1000 och 
1999.

VALUTA Alf(3) Anger om endast leverantörer med 
denna valuta skall skrivas ut.
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Utbetalning fakturor

FIGURE 269. Utbetalning fakturor

Utbetalning fakturor

Betalning av leverantörens fakturor. Koppling finns till betalning via 
internet alternativt utskrift av post-/bankgiroblanketter. Du kan betala en 
enstaka faktura genom att ange fakturanumret. På detta sätt kan du även 
reglera en kreditnota som betalats av leverantören.

BETALNINGSDAG Aln(8) Anger vilka eller vilket betaldatum som 
önskas. SÄTTIN ger ett förslag på före 
eller lika med dagens datum. Kan sättas 
framåt i tiden.

BETALNSÄTT Toggle Anger hur man vill betala leverantörs-
fakturorna.

•<BANKGIROBETALN>

•<PLUSGIROBETALN>

•<KONTANT/CHECK>

•<AUTOGIROUPPDRAG>

•<UTLBANKG>

•<UTLPLUSG>

•<BANKG/PLUSG>

•<PLUSG/BANKG>
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LEVERANTÖR AlnB(10) Om du bara vill betala till en leverantör 
skrivs leverantörsnumret in här. En 
kontroll görs att leverantören inte är 
spärrad. Om leverantören är spärrad 
visas detta på meddelanderaden “LEV-
ERANTÖREN SPÄRRAD” och det 
går inte att gå vidare.

Aln(30) Leverantörsnamn.

FAKTURANR Int(6) Om man har en faktura som skall beta-
las kan det göras genom att faktura-
numret anges. Kontroll görs över 
fakturans status med avseende på att 
den inte är slutbetald, annullerad eller 
spärrad. Det går att betala en enstaka 
kreditfaktura med fältet BETALNSÄTT 
satt till <KONTANT/CHECK>.

Aln(15) Leverantörens fakturanummer.

MAX-BELOPP Num(15,2) Ger användaren möjlighet att erhålla ett 
förslag på utbetalning av ett visst 
belopp. Här väljs fakturorna ut i datu-
mordning där den äldsta kommer med 
först och så vidare. Vid betalning av en 
enstaka faktura används MAX-BELOPP 
fältet till att visa fakturans belopp.

UTDATA Toggle Anger vart förslaget skall visas. Vid 
<UTBETALN-UPPDATERING> går det 
endast att välja skrivare.

•<TILL BILDSKÄRM>

•<TILL SKRIVARE>

Funktionstangenter utbetalning fakturor

• F5 för ändring av integrering redovisning, se “Konto Ändring” på 
sidan 8-12.

• KLAR startar utskrift av utbetalningsförslag eller utbetalningsjournal 
beroende på val av utskrift alternativt visas utbetalningsförslaget på 
bildskärmen, se “Utbetalningsförslag skärm” på sidan 6-42.

• AVBRYT vid <TILL BILDSKÄRM> återgår till urvalsfält.
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FIGURE 270. Utbetalningsförslag skärm

Utbetalningsförslag skärm

Resultatet med avseende på de urvalskriterier som givits på bildskärm.

NAMN Toggle Leverantörsnamn.

VERNR Toggle Verifikationsnummer.

BETALDATUM Toggle Datum som betalningen skall ske

BELOPP Toggle Belopp att betala.

VAL Toggle Valuta.

BETALSÄTT Toggle Betalningssätt.

SUMMA Toggle Summa av inbetalningsförslag.

EJ ATTESTERADE Toggle Totalsumma av ej attesterade fakturor, 
tar ej hänsyn till betalsätt.

Funktionstangenter utbetalningsförslag

• F5 för ändring av betalning, se “Ändra betalning” på sidan 6-43.

Övrig information utbetalningsförslag

Betaldatum för kreditnotor och fakturor som understiger totalt kredit-
fakturabelopp kommer att flyttas fram till betaldatum för den faktura där 
totalt belopp blir positivt. 
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FIGURE 271. Ändra betalning

Ändra betalning

NAMN Toggle Leverantörsnamn.

VERNR Toggle Verifikationsnummer.

BETALDATUM Toggle Datum som betalningen skall ske

BELOPP Toggle Belopp att betala.

VAL Toggle Valuta.

BETALSÄTT Toggle Betalningssätt.
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CHAPTER 7 ORDERSYSTEM

Allmänt

Hanterar kundorder/direktleveranser, leveranser, offert, avtalpriser och 
fraktsedlar.

Ordersystem innehåller följande rutiner

• Kundorder  7-2

• Offert  7-68

• Leveransregistrering  7-97

• Utskrift kundorder  7-115

• Ej levererade order  7-142

• Kundavtal  7-146

• Ordervärde i perioder  7-152

• Levererade ej fakturerade order  7-153

• Fraktsedel  7-154

• Leveransinformation  7-158
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Kundorder

FIGURE 272. Kundorder

Kundorder allmänt

I kundorder kan man registrera, kvittera, ändra, lägga till och skriva ut 
order. Tillfälliga kunder kan registreras direkt i orderrutinen. Vid ny 
order hämtas uppgifter från kundregister och läggs i ordern. Därefter 
ändras uppgifter endast av användaren. En order får inte annulleras när 
den är i leveransregistreringsläge eller när någon orderrad har leveran-
styp DIRLEV eller LAGERSKAFF och inköpsorder har bokats.

Om restorder görs och Kundreferensen har angett ett mobilnummer/
epost så kan kunden bli sms aviserad när artikeln kommer till lagret, ett 
sms per ordernummer, det går även att skicka epost till kunden.

Det går att välja typ från <UTLEV> till <RETUR>, men det går även att 
blanda returnerade varor med utleveranser i samma order. Dock får det 
totala orderbeloppet inte understiga 0 SEK. Returer går att få ut på sam-
lingsfakturor med utleveranser.

Orderhuvud

KUND AlnB(10) Kundnummer. Tillfällig kund skapas 
med asterisk samt ett nummer från kun-
dregistrets ‘STRÖ’-kundnummer. Vid 
kontant försäljning bör ett fast kund-
nummer användas. 
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ORDER Int(10) Vid nyregistrering av en order anges 
först ett kundnummer, tryck därefter 
SÄTTIN och systemet slår upp nästa 
lediga ordernummer. Om en order finns 
upplagd kan ordernumret anges direkt 
och aktuell order hämtas. Alternativt 
kan man söka på en kunds samtliga 
order.

ARBETSLÄGE Toggle Anger i vilket arbetsläge som man skall 
arbeta i. <BESTÄLLNING> innebär nor-
mal orderregistrering. <LEVERAN-

SREG> innebär utleveransregistrering. 
Det är möjligt att leveransregistrera 
direkt vid ny order. 

•<BESTÄLLNING> Kunden beställer 
varor.

•<LEVKLARERA> Plocklista har skriv-
its ut. Finns bara om funktionen 
används, se “Företagsregister fliken 
Inställningar” på sidan 9-10. Det går 
inte att LEVKLARERA en <RETUR> 

eller <KREDIT>.

•<LEVERANSREG> Vi har levererat 
varor. Om utleveranskvitto skrivits ut 
ändras arbetsläget automatiskt till 
<LEVERANSREG> men ändring kan ske 
om så önskas.

NAMN Aln(30) Kundnamn.

ADR1 Aln(30) Adress 1.

ADR2 Aln(30) Adress 2. 

PADR Aln(30) Postadress.

LAND AlfB(2) Landkod hämtas från kundregistret.

TELE Aln(18) Telefonnummer. Hämtas vid nyup-
pläggning från kundregistret, men kan 
ändras för denna order. I första hand 
hämtas kundens kontakttelefon, i andra 
hand hämtas kundens telefonnummer, 
se “Kundregister fliken allmänt” på 
sidan 4-2.
Gardeco Datasystem AB 7-3



ORDERSYSTEM
Kundorder

7-4
Funktionstangenter kundorder

• F5 öppnar kundordersök, se “Kundens ordersök” på sidan 7-14.

• F6 ger möjlighet att kopier en befintlig order till retur eller utleverans, 
se “Kopiera order” på sidan 2-14.

• F7 ger möjlighet att skriva om ett kvitto om ordern var betald kontant.

• F11 utan vald kund ger Översikt vy, se “Översikt vy” på sidan 9-113.

• F12 utan vald kund ger en översikt av säljarna, med offerter, order, 
slutfakturerade order samt slutlevererade order med antal och en 
totalsumma. Här kan du också frisläppa order med avvaktande fak-
tura, se “Översikt” på sidan 9-115.
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FIGURE 273. Kundorder med vald kund

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

LEVADR AlnB(3) Leveransadress hämtas från kundregis-
ter, saknas Leveransadressnummer 
avses leverans till fakturaadress. Nya 
leveransadresser kan registreras. Kopi-
eras till tillhörande beställning vid 
direktleverans. Om leveransadress sak-
nas kopieras fakturaadressen.

ORDER Toggle Ordertyp sätts normalt till <UTLEV> 
men kan ändras till <RETUR> för 
kreditnota vid retur till eget lager samt 
<KREDIT> för prisjusteringar. Om 
<KREDIT> skall göras på FRAKT, 
EXPAVG och/eller FÖRSÄK måste de 
registreras som artiklar. 

•<UTLEV>

•<RETUR>

•<KREDIT>
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LEVDAT  Date Kundens önskade leveransdatum. Sätts 
till dagens datum eller framåt i tiden. 
Kan endast ändras när ordern har status 
<BESTÄLLNING>. Systemet frågar om 
alla rader skall uppdateras. Observera 
att orderrader med leveranstyp 
DIRLEV ej uppdateras vid ändring av 
datum i orderhuvudet om de är bokade. 
Om leverans skall ske längre fram än 
30 dagar frågar systemet om reserva-
tion i lager skall ske för denna order. 
Denna fråga ställs varje gång man går 
in på ordern, gäller för nya orderrader 
som läggs.

ORDDAT  Date Orderdatum, sätts av rutinen till dagens 
datum. Kan ändras till mindre eller lika 
med dagens datum. Kan endast ändras 
vid nyregistrering. 

VAL AlfB(3) Valuta hämtas från kundregistret och 
kan inte ändras.

KURS Num(9,4) Kurs hämtas från valutaregistret och 
kan ändras för utländsk valuta vid 
nyupplägg.

BETALT Num(12,2) Inbetalt belopp från kund. Inkl. moms.

INKL  Num(12,2) Varuvärde, inklusive moms för denna 
order. Exklusive FRAKT, EXPAVG och 
FÖRSÄK som anges på slutsidan. 
Beloppet anges i orderns valuta. Detta 
belopp räknas upp efter varje bearbetad 
orderrad.Uppdateras alltid vid ändrin-
gar av pris och antal, gäller även över-
leverans och annullering.

EXKL Num(12,2) Varuvärde, exklusive moms. Exklusive 
FRAKT, EXPAVG och FÖRSÄK som 
anges på slutsidan. Beloppet anges i 
orderns VALUTA. Detta belopp räknas 
upp efter varje bearbetad orderrad. 
Uppdateras alltid vid ändringar av pris 
och antal, gäller även överleverans och 
annullering.

KORD Aln(10) Kundens ordernummer.
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KREF Aln(20) Kundens referens hämtas från kund 
registret KONTAKTMAN, se “Kundreg-
ister fliken allmänt” på sidan 4-2.

GODS Aln(20) Godsmärke. När en orderrad har lever-
anstyp DIRLEV hämtas godsmärke 
från tillhörande inköpsorder vid inlev-
erans. Om inköpsorderns godsmärke är 
blankt hämtas det inte till kundordern, 
utoan man kan ange ett eget godsmärke 
på ordern.

KUNDINFORMATIONNum(12,2) Kundinformation.

Funktionstangenter kundorder med vald kund

• F5 öppnar ett kundordersökfönster, se “Kundens ordersök” på sidan 
7-14.

• F6 ger möjlighet att kopiera en befintlig order till antingen retur eller 
utleverans, se “Kopiera order” på sidan 2-14.

• F7 ger möjlighet att skriva om kvitto om betalning varit kontant, se 
“Nytt kvitto/Dagtotal” på sidan 2-16.

• F8 ger ett visningsfält för kundens fakturor, se “Kundfakturor” på 
sidan 4-19.

• F9 ger möjlighet att skicka sms/meddelande till kunden, se “Skicka 
SMS/Meddelande” på sidan 9-106.

• SÖK i ordernummerfältet ger visning av kundens alla order som lagts, 
se “Kundorder ordersök” på sidan 7-12.
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FIGURE 274. Kundorder med valt ordernummer

SÄLJ AlnB(3) Säljare hämtas från användaren eller 
kundregistret.

KAT AlnB(3) Kundkategori hämtas från kundregis-
tret.

DISTRIKT AlnB(3) Distriktsnummer hämtas från kundreg-
istret.

BETVILLKOR AlnB(2) Betalningsvillkor hämtas från kundreg-
istret. Om fältet FAKT/ORDER är satt 
till <SAMFAKTURA> kan ej betalnings-
villkoret ändras.

LEVVILLKOR AlnB(2) Leveransvillkor hämtas från kundregis-
tret. Om fältet FAKT/ORDER är satt till 
<SAMFAKTURA> kan ej leveransvillko-
ret ändras. 

LEVSÄTT AlnB(2) Leveranssätt hämtas från kundregistret. 
När en orderrad har leveranstyp 
DIRLEV hämtas leveranssättet från 
tillhörande inköpsorder vid inleverans.
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FACTORING Toggle Om kundens fakturor skall belånas 
eller inte, sk factoring. Värdet hämtar 
från kundregistret men kan ändras tem-
porärt för ordern om kunden har factor-
ing JA i kundregistret.

•<J> Kundens faktura skall belånas.

•<N> Kundens faktura får inte belånas.

FÖLJESEDEL Toggle Utskriftskod gällande utskrifter av 
följesedel.

•<UTAN PRISER> Normal följesedel 
med leveransinformation om varor som 
ej levererats.

•<PRIS =P1> Prissatt följesedel med 
prislista 1 oavsett kundens prislista.

•<MED PRISER> Prissatt följesedel, 
används endast om kunden kräver 
följesedel med pris. Visar ej nytt 
beräknat leveransdatum av varor som 
blivit restnoterat.

FRAKTBETALARE Toggle

•<AVSÄNDAREN>

•<MOTTAGAREN>

PRISLISTA Toggle Prislistenummer i orderns valuta, där 
värdet hämtas från kundregistret.

•<1> Prislista 1.

•<2> Prislista 2.

•<3> Prislista 3.

•<4> Prislista 4.

•<5> Prislista 5.

FULL ORDERLEV Toggle Uppgiften om full leverans hämtas från 
kundregistret.

•<NEJ> Restorder kan skapas. Ändras 
fältet FULL ORDERLEV till <JA> efter 
första leverans innebär detta att rest-
erande rader kommer att levereras sam-
tidigt.
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•<JA> Endast komplett orderleverans. 
Gäller ej vid direktleverans eller lager-
skaff.

FAKT/ORDER Toggle Faktureringskod hämtas från kundreg-
istret.

•<EN PER ORDER> En faktura skapas 
för varje leverans av denna order.

•<SAMFAKTURA> Fakturan samfaktur-
eras för kunden. Betalnings- och lever-
ansvillkor hämtas från kundregistret.

•<PER LEVADRESS> Faktureras per 
kund och leveransadress. I detta läge 
måste en leveransadress vara ifylld för 
att ordern skall kunna lagras.

•<KONTANTNOTA> Kunden betalar 
kontant. Styrs av betalningsvillkoret.

RABATT Num(2,1) Kundrabatt hämtas från kundregistret. 
Denna rabatt kan ej kombineras med 
andra rabatter vid registrering av order-
rad.

KOSTST AlnB(6) Integrering till redovisningen. Om 
kostnadsställe skall anges särskilt för 
hela ordern skrivs kostnadsstället in. 
Artikelgrupper kan hänföras till ett 
kostnadsställe. Kostnadsställe lämnas 
blank i orderhuvudet, se “Artikelgrup-
per” på sidan 5-41. Har kostnadsställe 
registrerats på en säljare, se “Säljare” 
på sidan 9-109. Hämtas detta kost-
nadsställe och läggs in för att gälla hela 
ordern.

PROJNR AlnB(6) Integrering till redovisningen. Skall 
intäkten hänföras till ett projekt anges 
projektnummer. Projektet måste vara 
upplagt och sökning kan ske.

KUNDINFORMATIONNum(12,2) Kundinformation.
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Funktionstangenter orderhuvud

• SÄTTIN i ORDER fältet ger ett nytt ordernummer och registrering kan 
påbörjas.

• SÄTTIN i LEVADR ger möjlighet att registrera en ny leveransadress, 
se “Leveransadress-kunder” på sidan 9-90.

• SÄTTIN i fältet KREF ger möjlighet att lägga upp en ny kontakt, se 
“Kontaktregister” på sidan 9-21.

• SÖK i fältet LAGER ger visning av inlagda lagerställen. Fältet får ej 
vara blankt.

• SÖK i fältet KUND ger ett sökfönster, se “Kundsök” på sidan 9-127.

• SÖK i fältet ORDER med en vald kund ger visning av kundens order, 
se “Kundorder ordersök” på sidan 7-12.

• SÖK på blankt fält LEVADR visar samtliga leveransadressnummer för 
vald kund

• SÖK i fältet KREF ger visning på upplagda kontakter till vald kund.

• F5 i fältet ORDER ger ett sökfönster, se “Kundens ordersök” på sidan 
7-14.

Vid registrerad order gäller följande:

• F5 på kontantorder ger möjlighet att se registrerade leveranser och 
inbetalningar, se “Leverans- och betalningshistorik kontantorder” på 
sidan 7-17.

• F7 ger möjlighet att registrera förskottsbetalning, se “Förskottsbetaln-
ing” på sidan 7-20.

• F8 på skapad order ger möjlighet att registrera en aktivitet till till-
hörande order, se “Registrering aktivitet” på sidan 9-25.

Vid slutlevererad, fakturerad och annullerad order gäller följande:

• F5 på kontantorder ger möjlighet att se registrerade leveranser och 
inbetalningar, se “Leverans- och betalningshistorik kontantorder” på 
sidan 7-17.

• F6 ger möjlighet att se vad som levererats, när det levererats, täckn-
ingsgrad samt tillhörande fakturanummer, se “Artikelhistorik” på 
sidan 7-19.

• F7 på kontantorder ger möjlighet att registrera Restbetalning, se 
“Restbetalning” på sidan 7-66.

• F8 ger visning på kundens leveransadress, se “Leveransadress-
kunder” på sidan 9-90.
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FIGURE 275. Kundorder ordersök

Kundorder ordersök

Resultatet från sökning med vald kund.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

ORDDAT Date Orderdatum.

LEVDAT Date Leveransdatum.

KUNDORDNR AlnB(10) Kundens ordernummer.

KUNDREFERENS AlnB(20) Kundens referens.

LS AlnB(2) Lagerställe.

STATUS Toggle Orderstatus.

•<NY ORDER>

•<BEKRÄFTAD> Orderbekräftelse 
utskriven.

•<PLOCKLISTA> Plocklista utskriven.

•<UTLVKVITTO> Utleveranskvitto 
utskrivet.

•<LEVKLAR> Leveransklarerad.

•<RESTORDER> Restorder.
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•<SLUTLEV> Ordern är slutlevererad.

•<SLUTBET> Slutbetald. Kontantorder.

•<SLUTFAKT> Ordern är slutfakturerad.

•<ANNULLERAD> Annullerad order.

Funktionstangenter orderhuvud

F5 på markerad rad skriver ut en proformafaktura, flera rader kan mark-
eras.
Gardeco Datasystem AB 7-13



ORDERSYSTEM
Kundorder

7-14
FIGURE 276. Kundens ordersök

Kundens ordersök

KUNDENS ORDERNR

AlnB(25) Kundens ordernummer.

KUNDENS REFERENS

AlnB(25) Kundens referens.

GODSMÄRKE AlnB(25) Godsmärke.

LEVSÄTT AlnB(25) Leveranssätt.

LEVDATUM AlnB(25) Kundens önskade leveransdatum.

LAGER AlnB(25) Lagerställe.
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FIGURE 277. Visning kundens ordersök

Visning kundens ordersök

Resultatet från kundens ordersök.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

LEVDAT Date Leveransdatum.

KUNDORDNR AlnB(10) Kundens ordernummer.

KUNDREFERENS AlnB(20) Kundens referens.

GODSMÄRKE AlnB(20) Godsmärke.

LS AlnB(2) Lagerställe.
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STATUS Toggle Orderstatus

•<NY ORDER > Ny order.

•<BEKRÄFTAD> Orderbekräftelse är 
utskriven.

•<PLOCKLISTA> Plocklista utskriven.

•<UTLVKVITTO> Utleveranskvitto 
utskrivet.

•<LEVKLAR> Leveransklar.

•<RESTORDER> Restorder.

•<SLUTLEV> Ordern är slutlevererad.

•<SLUTBET> Slutbetald. Kontantorder.

•<SLUTFAKT> Ordern är slutfakturerad.

•<ANNULLERAD> Annullerad order.
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FIGURE 278. Leverans- och betalningshistorik kontantorder

Leverans- och betalningshistorik kontantorder

DATUM Date Leverans och/ eller betalningsdatum.

LEVERANSVÄRDE AlnB(3) Ordervärde som har levererats.

BETALBELOPP AlnB(3) Inbetalt belopp.

ANVÄNDARE AlnB(2) Vem som har registrerat leveransen 
och/ eller betalningen.

KASSA AlnB(2) I vilken kassa betalningen har registre-
rats.

AVS AlnB(2) Avstämd. Ordern har gått genom kont-
antavstämningen.

REST Toggle Belopp kvar att betala.

Funktionstangenter leverans- och betalningshistorik

• SÖK på vald inbetalning visar betalningssätt, se “Betalningssätt” på 
sidan 7-18.
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FIGURE 279. Betalningssätt

BETALSÄTT AlnB(3) Betalningssätt.

BETALBELOPP AlnB(3) Inbetalt belopp för angivet betaln-
ingssätt.
Gardeco Datasystem AB



ORDERSYSTEM
Kundorder

V

V

V

V

V

V

V

V

FIGURE 280. Artikelhistorik

Artikelhistorik

Artikelhistoriken visar samtliga leveranser på en order samt vilka fak-
turanummer som den fakturerats på.

DATUM Date Leveransdatum.

RAD Int(3) Orderrad.

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Artikelnummer.

FAKTURANR Int(10) Fakturanummer.

ANTAL Num(6,3) Antal levererat.

ENH Aln(3) Enhet.

NETTOPRIS/ST Num(9,3) Nettopris styck.

TG% Num(5,1) Täckningsgrad.
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FIGURE 281. Förskottsbetalning

Förskottsbetalning

FÖRSKOTTSBELOPPNum(12,2) Belopp kunden skall betala innan lever-
ans.

ERHÅLLET FRÅN KUND

KONTANTER Num(12,2) Hur mycket kunden har betalat oss i 
kontanta pengar.

BETALKORT Num(12,2) Hur mycket kunden skall betala oss i 
kort. Om avtal slutits om kortterminal 
med pinkodläsare kommer en kort-
betalningsbild att visas när man tryckt 
KLAR för att skicka betalning, se 
“Kortbetalning” på sidan 9-79.

KONTANTUTTAG Num(12,2) Belopp som skall dras från kort men 
kund önskar få ut i kontanter.

PRESENTKORT AlnB (10) Presentkorts/tillgodokvittonummer.

Num (12,2) Belopp som skall utnyttjas på pre-
sentkortet/tillgodokvittot.

BONUSCHECK AlnB (10) Bonuschecksnummer.

Num (12,2) Belopp som skall utnyttjas på bonus-
checken.
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ANNAT Toggle *2 Andra sätt som kund kan betala på, ex 
med Check.

Num (12,2) Belopp.

SUMMA Num (12,2) Det totala belopp kunden betalar.

TILLGODO TILLBAKANum (12,2) Vid överbetalning visas det belopp 
kunden skall få tillbaka i form av ett 
tillgodokvitto. 

KONTANT TILLBAKANum (12,2) Vid överbetalning visas det belopp 
kunden skall få tillbaka. 

Funktionstangenter förskottsbetalning

• KLAR sparar ordern och lämnar över den till Kontantavstämningen.

• SÖK i fältet PRESENTKORT ger visning på ej utnyttjade presentkort 
och tillgodokvitton.
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FIGURE 282. Tillfällig kund

Tillfällig kund

Vid registrering av order finns det möjlighet att skapa en tillfällig kund 
som kan användas för att lägga en order. För att registrera en tillfällig 
kund anges till exempel “*02” i fältet KUND. Då kan kundens namn och 
adressuppgifter läggs in. För att kunna skriva “*02” måste en kund 
“STRÖ02” finnas upplagd i kundregistret, se “Kundregister” på sidan 
4-2. 

KUNDNUMMER AlnB(10) Tillfälligt kundnummer. Ger ett unikt 
kundnummer som börjar med “X”.

NAMN Aln(30) Kundnamn.

ADRESS 1 Aln(30) Adress 1.

ADRESS 2 Aln(30) Adress 2.

POSTADRESS Aln(30) Postadress.

LAND AlfB(2) Landkod.

Aln(30) Landbenämning.

TELEFONNUMMER Aln(30) Telefonnummer.

ALIAS/NAMN Aln(30) Alias/Namn.

KUNDKATEGORI Aln(30) Kundkategori.
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DISTRIKT Aln(12) Distrikt.

PRISLISTENR Toggle Prislistenummer i orderns valuta. Vid 
registrering av orderrader kommer 
detta pris föreslås, hämtat från artikeln.

•<1> Prislista 1.

•<2> Prislista 2.

•<3> Prislista 3.

•<4> Prislista 4.

•<5> Prislista 5.

Funktionstangenter tillfällig kund

• AVBRYT avbryter inmatning av tillfällig kund.

• KLAR sparar Tillfällig Kund, hämtar ett nytt unikt ordernummer.

• SÖK i fältet LAND ger visning av länder.

• SÖK i fältet KUNDKATEGORI ger visning av kategorier.

• SÖK i fältet DISTRIKT ger visning av distrikt.
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FIGURE 283. Orderradsregistrering

Orderradsregistrering vid beställning

Vid orderradsregistrering anges artikelnummer och därefter visas 
benämningar, artikelns orderkvantitet, enhet och pris. Om kalkylpriset 
är noll visas detta på meddelanderaden “KALKYLPRIS = 0.00”. Detta 
för att du skall kunna lägga in rätt kalkylpris via F7, se “Prisinforma-
tion” på sidan 7-53. 
Vid detta tillfälle så kontrolleras även om det finns något kundavtal 
inlagt för denna artikel och/eller kund, se “Kundavtal” på sidan 7-147. 
Om det finns ett kundavtal som passar in visas detta i fältet R med ett B. 
Markören ställer sig nu på fältet ANTAL. När antal registrerats, kontrol-
lerar systemet om priset skall ändras. Detta gäller endast för de artiklar 
som har en kvantitetstabell. Kvantiteter visas via F7. Understiger dis-
ponibelt antal önskad kvantitet visas på meddelanderaden: “DIS-
PONIBELT 150 LEVDAT 2009-09-22” vilket är den dag leverans kan 
ske enligt lagda beställningar, det beräknade leveransdatumet. En artikel 
eller en komponent i ett recept som är spärrad kan ej registreras, då ges 
meddelandet: ”ARTIKEL SPÄRRAD ERSNR SAKNAS” respektive 
”KOMPONENT SPÄRRAD”. 
Önskas direktleverans eller lagerskaff ändrar man via F6, se “Artikelin-
formation” på sidan 7-42. Om man i företagsregistret angett att artiklar 
med en viss varuklass alltid skall vara ex LAGERSKAFF eller DIREK-
TLEV behöver man inte gå in via F6 och ändra till vald typ, se “Före-
tagsregister fliken Inställningar” på sidan 9-10. En orderrad får inte 
annulleras när någon orderrad har leveranstyp DIRLEV eller LAGER-
SKAFF och inköpsorder har skapats. Då ges meddelandet ”BORTTAG 
SKER I INKÖPSORDER”.
Vid kontant order i leveransregistreringsläge så går inte benämningarna 
att ändra p.g.a. kassalagen enligt dokument “SKVFS 2009:1”§26.
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RAD Int(3) Orderradsnummer räknas upp automa-
tiskt och ställer markören på          
ARTIKELNUMMER-fältet. 
Vid LEVKLARERA/LEVERANSREG 
ställer sig markören på POS om plock-
listan är utskriven.

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Värden hämtas från artikelregistret och 
markören hoppar till ANTAL. Om 
ordern är en <RETUR> visas en bild på 
utleverans historik, se “Utleverans his-
torik” på sidan 7-29.

BENÄMNING Aln(35)*2 Benämning 1och benämning 2. Hämtas 
från artikelregistret men kan ändras om 
så önskas genom att backa från fältet 
ANTAL. Vid lagerskaff och direktlever-
ans skrivs benämning 1 och 2 från kun-
dorderraden ut på automatordern om 
artikeln har <MAN KALKYL>.

ANTAL Num(6,3) Antal kunden beställer. Kan ej minskas 
under det antal som redan levererats. 
Artiklar med användning <BELOPP> 

kan endast ha ANTAL1” och är ej 
ändringsbara. Artiklar med <BELOPP> 
kan ej restas. När en orderrad har lever-
anstyp DIRLEV eller LAGERSKAFF, 
är fältet ANTAL ändringsbart ända tills 
automatisk beställning skapats i 
inköpsbehovsrutinen. Därefter kan 
antalet justeras från inköpsorden. Efter 
det att inköpsorder inlevererats samt 
uppdateras kan lagerskaffens antal 
ändras vid leveransregistreringen, kan 
ej överlevereras.

ENH Aln(3) Enhet, hämtas från artikelregistret.

A-PRIS Num(9,2) A-pris i orderns valuta. Ändras priset 
manuellt visas ett “P” i fältet R. “B” 
betyder att priset kommer från avtal-
sregistret.

RAB% Num(2,1) Rabattsats för kvantitetsrabatt eller 
kundavtalsrabatt. Kan ej ändras om 
kunden är rabattstoppad, se “Kundreg-
ister fliken övrigt” på sidan 4-7.
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R AlfB(1) <C/K/B/P/Q> Vilken typ av rabatt har 
använts.

•C = Kampanjpris.

•K = Kundrabatt, hämtas från kundreg-
istret.

•B = Pris/rabatt är hämtat från avtal-
sregistret.

•P = A-PRIS eller RAB% har ändrats 
manuellt.

•Q = A-PRIS är relaterat till en kvant-
itetstabell som lagts in på artikeln. 

S AlfB(1) < /D/S/F/A> Anger orderradens status.

•“ “ = Registrerad.

•D = Dellevererad

•S = Slutlevererad.

•F = Slutfakturerad.

•A = Annullerad.

Funktionstangenter orderradsregistrering

När en Artikel ej är vald så gäller följande.

• SÖK i fältet ARTIKELNUMMER ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på 
sidan 9-120. 

• F5, se “Artikelhistoriksök” på sidan 9-125.

När en Artikel är vald så gäller följande.

• F5, se “Text” på sidan 7-41.

• F6, se “Artikelinformation” på sidan 7-42.

• F7, se “Prisinformation” på sidan 7-53.

• F8, se “Artikelhistorik” på sidan 7-55.

Övrig information orderradsregistrering

Om man gör ett hopp i radnummerserien, det vill säga registrerar ett 
högre radnummer än nästa lediga rad, så fortsätter räknaren att räkna 
från denna rad.

Då man matar in ett artikelnummer som är VARIANT, räcker det med 
att mata in själva BASEN därefter får man se vilka olika varianter som 
tillhör angiven bas, se “Visning varianter vid orderregistrering” på sidan 
9-135.
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FIGURE 284. Artikelsök Kundorder

Artikelsök Kundorder

Vid artikelsök i kundorder kan man, om regdefnyckel är satt, skriva in 
antal som kunden önskar köpa samt om friex skall ingå. Detta är prak-
tiskt om t.ex. en kund vill köpa ett antal olika böcker från samma förfat-
tare, då kan man söka på författaren och i sökfönstret skriva in antalet av 
de olika böckerna.

BENÄMNING 1 Date Benämning 1.

BENÄMNING 2 Int(3) Benämning 2.

RELEASE AlnB(18) Release datum.

ENHET Int(10) Enhet.

FP Num(6,3) Förpackningsantal.

LAGER Aln(3) Antal i lager.

UTPRIS Num(9,3) Utpris.

ANT/FRIA Aln(3) Antal/Fria exemplar. Om bara ett visst 
antal önskas så skrivs det in, om fritt/
fria exemplar önskas till skrivs det efter 
/. T.ex. 20/2 ger 20 st och 2 fria exem-
plar.
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SPÅRINFO 1 Date Spårinformation 1.

SPÅRINFO 2 Int(3) Spårinformation 2.

GENRE AlnB(18) Genre.

LEV Int(10) Huvudleverantör.

ARTIKELNUMMER Num(6,3) Artikelnummer.
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FIGURE 285. Utleverans historik

Utleverans historik

Här finns möjlighet att välja vilken utleverans som skall returneras, 
vilket pris och vilken rabatt. Genom att trycka VÄLJ kommer man till 
själva raden med valt a-pris och rabatt. Självklart går det att ändra. Kost-
nadspriset på en <RETUR> blir alltid fifopriset som står på artikeln efter-
som en retur inte skall påverka det.

DATUM Date(6) Leveransdatum.

ORDERNR Int(6) Ordernummer.

LS AlnB(2) Lagerställeskod.

TYP Toggle

•< > Vanlig kundleverans

•<LAGERSKAFF> Kundleverans med 
lagerskaff

•<DIREKTLEV> Kundleverans med 
direktleverans.

KOSTPRIS Num(12,2) Kostnadspris.

A-PRIS Num(12,2) Försäljningspris.

RAB% Num(3,1) Rabatten i procent.
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FIGURE 286. Leveransklarering

Leveransklarering

Leveransklarering betyder att ordern är packad och klar för leverans. 
Endast lagerartiklar kan leveransklareras. Orderrader med leveranstyp 
DIRLEV kan inte leveransklareras, de överlämnas automatiskt till fak-
tureringen i.o.m. att tillhörande beställning inleveransregistreras och 
uppdateras. Kan eventuellt finnas en speciell lagerplats dit leveransklara 
artiklar flyttas i inväntan på att kunden skall hämta leveransen. Rutinen 
visas endast om funktion är satt till <JA>, se “Företagsregister fliken 
Inställningar” på sidan 9-10. 
Det går att gå in på en order i Leveransklarerings läge trots att ingen 
plocklista skrivits ut, detta görs då under Kundorder och inte Leveran-
sregistrering.

Den information som står på plocklistan angående reserverat antal åter-
finns på orderraden. Om en rad ändras anges radnummer och ett nytt 
levererat antal kan registreras. De rader som ändras visas i fönstret med 
en “*” med det registrerade antalet. Om en rad ej kan slutlevereras enligt 
plocklistan och inleverans av artikeln sker efter utskrift av plocklista så 
att fler kan levereras, ställs en fråga i orderhuvudet i samband med lev-
eransklareringen: ”TA MED NYA VAROR”.Svara ”JA” så markeras 
dessa rader med ”+”. Observera att systemet ej tar hänsyn till om de 
inlevererade är spärrade eller ej. Man kan ändra en rad hur många 
gånger som helst. Det är den sista registreringen som gäller. Om avslut 
ej kan göras direkt kan man avbryta hela registreringen av ordern och 
återkomma senare. En orderrad får inte annulleras när den är i leveran-
sklareringsläge. Man kan göra nyuppläggning av orderrad i leveransreg-
istreringsläge dock ej orderrader med leveranstyp DIRLEV eller 
LAGERSKAFF.  De nyupplagda orderraderna markeras med ett “+”.
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POS Int(3) Position.

PLATS Aln(5)*2 Lagerplats.

ARTIKEL/BATCHNR

AlnB(18) Artikelnummer.

Aln(18) Batchnummer.

BENÄMNING Aln(35)*2 Benämning 1 och benämning 2.

LEVERANS Num(6,3) Antal som beställts från respektive 
lagerställe.

Num(6,3) Antal som levereras från respektive 
lagerställe.

ENH Aln(3) Hämtas från artikelregistret.

FÖRPACKNING Int(5) Förpackningsantal hos leverantör.

Aln(5) Förpackningsenhet.

Funktionstangenter leveransklarering

• SÄTTIN i fältet POS ger möjlighet att lägga upp en ny orderrad. Det 
går även bra att reservera de lagerplatser man tagit ifrån. Då ytterlig-
are orderrader ej önskas är det bara att trycka KLAR eller AVBRYTA 

för att återgå till orderradskvitteringen.

• F5, se “Text” på sidan 7-41.

• F6, se “Artikelinformation” på sidan 7-42.

• F7, se “Prisinformation” på sidan 7-53.

• F8, se “Artikelhistorik” på sidan 7-55.

Övrig information orderradsregistrering vid 
leveransklarering

Orderrader som ej finns med på plocklistan men återfinns på ordern kan 
ej ändras under leveranklareringen eller leveransregistreringen då 
plocklista är utskriven. Dessa orderrader har ett leveransdatum som är 
längre fram i tiden och kan endast ändrats efter att leveransregistrerin-
gen är avslutad.
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FIGURE 287. Leveransregistrering 

Leveransregistrering

Den information som står på plocklistan angående reserverat antal åter-
finns på orderraden. Skall en rad ändras anges radnummer och ett nytt 
levererat antal kan registreras. De rader som ändras/kvitteras visas i fön-
stret med en asterisk (*) med det registrerade antalet.
I ett recept är det bara recepthuvudet som kan kvitteras. Recepthuvudet 
markeras med ett ”R”. Komponenterna visas med ett ”k” och är alltså 
inte ändringsbara. Ett recept kan inte överlevereras. Om en rad kräver 
serienummer visas det med ett ”s” för serienummer, se “Serienummer” 
på sidan 7-37. Receptkomponenternas serienummer registreras i sam-
band med kvittering av recepthuvudet. Om en rad ej kan leverera fullt av 
en artikel enligt plocklistan och inleverans av artikeln sker efter utskrift 
av plocklista och fler kan levereras, ställs en fråga i orderhuvudet i sam-
band med leveransregistrering: ”TA MED NYA VAROR”. Om man 
svarar ”JA” då, markeras dessa rader med ”+”. Observera att systemet ej 
tar hänsyn till om de inlevererade är spärrade eller ej. Man kan göra 
nyuppläggning av orderrad i leveransregistreringsläge dock ej order-
rader med leveranstyp DIRLEV eller LAGERSKAFF. De nyupplagda 
orderraderna markeras med ”+”. Orderrader med Tjänste- och Belopp-
sartiklar markeras också med ett ”+”. 
Man kan ändra en rad hur många gånger som helst. Det är den sista reg-
istreringen som gäller. Om avslut ej kan göras direkt kan man avsluta 
hela registreringen av ordern och återkomma senare. När en orderrad 
har leveranstyp DIRLEV kan inga ändringar göras i leveransregistre-
ringsläge. En orderrad som har leveranstyp DIRLEV överlämnas 
automatiskt till faktureringen i och med att tillhörande beställning inlev-
eransregistreras och uppdateras.
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POS                           Int(3)     Position.

PLATS Aln(5)*2 Lagerplats.

ARTIKELNR/BATCHNR

AlnB(18) Artikelnummer.

Aln(18) Batchnummer.

BENÄMNING Aln(35)*2 Benämning 1 och benämning 2.

LEVERANS Num(6,3) Antal som beställts från respektive 
lagerställe.

Num(6,3) Antal som levereras från respektive 
lagerställe. Receptartiklar samt Lager-
skaff kan ej överlevereras.

ENH Aln(3) Hämtas från artikelregistret.

FÖRPACKNING Int(5) Förpackningsantal hos leverantör.

Aln(3) Förpackningsenhet.

Funktionstangenter leveransregistrering

• SÄTTIN i fältet POS ger möjlighet att lägga upp en ny orderrad. Det 
går även bra att reservera de lagerplatser man tagit ifrån. 

• Vid Ordertyp <RETUR> kan man reservera lagerplats samt batchnum-
mer på inleveranserna genom att trycka ENTER i fältet ANTAL, se 
“Ange lagerplats vid retur” på sidan 7-36. Detta gäller dock inte 
artiklar med struktur <RECEPT>. De hamnar på standardlagerplatsen 
utan batchnummer.

Övrig information orderradsregistrering vid 
leveransregistrering

Orderrader som ej finns med på plocklistan p.g.a. att de har ett leverans-
datum som är längre fram i tiden men återfinns på ordern kan ej ändras 
under leveransregisteringen. Dessa orderrader kan endast ändras efter 
det att leveransregisteringen är avslutad.

Om en artikel har DAGSPRIS <JA> i artikelregistret kommer försäljn-
ingspriset att ändras till det pris som gäller vid leveransregistrerings till-
fället. För mer information se “Artikelregister fliken Övrigt” på sidan 
5-8.
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FIGURE 288. Leveransregistrering vid retur, kredit samt ej uttag av plocklista 

Leveransregistrering vid retur, kredit samt utan uttag av 
plocklista

Vid Ordertyp <RETUR> kan man reservera lagerplats samt batchnummer 
på inleveranserna genom att trycka ENTER i fältet ANTAL. Detta gäller 
dock inte artiklar med struktur <RECEPT>. De hamnar på standardlager-
platsen utan batchnummer.

RAD Int(3) Radnummer.

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Artikelnummer.

BENÄMNING Aln(35)*2 Benämning 1 och benämning 2.

ANTAL Num(6,3) Beställt antal. Artiklar med användning 
<BELOPP> kan ej delleveraras.

Num(6,3) Levererat antal. Orderrader med Lager-
skaff kan inte överlevereras.

ENH Aln(3) Hämtas från artikelregistret.

A-PRIS Num(9,2) A-pris i orderns valuta.

RAB% Num(2,1) Rabattsats för kvantitetsrabatt eller 
kundavtalsrabatt. Kan ej ändras om 
kunden är rabattstoppad, se “Kundreg-
ister fliken övrigt” på sidan 4-7.
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Toggle Leveransstatus. Överleverans av 
Recept är tillåtet i detta läge.

•<SLUTLEVERANS> Vid full leverans 
föreslås status <SLUTLEVERANS> 
vilket innebär att orderraden ej kan 
användas för ytterligare leveranser.

•<DELLEVERANS> Vid delleverans av 
beställt antal föreslås status <DELLEV-

ERANS> vilket innebär att raden rest-
noteras. Om artikeln ej får restnoteras 
sätts statusen automatiskt till <SLUT-

LEVERANS> men kan ändras till <DEL-

LEVERANS>.

R AlfB(1) <C/K/B/P/Q> Vilken typ av rabatt har 
använts.

•C = Kampanjpris.

•K = Kundrabatt.

•B = Pris och rabatt är hämtat från 
avtalsregistret.

•P = A-PRIS eller RAB% har ändrats 
manuellt.

•Q = A-PRIS är relaterat till en kvant-
itetstabell som lagts in på artikeln. 

S AlfB(1) <F/S/D/  > Orderradens status.

•F = Överlämnad till faktureringen.

•S = Slutlevererad.

•D = Dellevererad.

•    = Blank. Leverans har ej skett.
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FIGURE 289. Ange lagerplats vid retur

Ange lagerplats vid retur

BUFFERT Aln(5)*2 Buffertlagerplats. 

POS  Int(3) Position.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

ANTAL Num(8,3) Antal.

SPÄRR Toggle Artikelstatus.

•<NEJ> Normal artikelstatus.

•<JA> Artikeln spärras på lagerplatsen.

Funktionstangenter ange lagerplats vid retur

• KLAR lagrar registrerade ändringar och återgår till registreringen.
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FIGURE 290. Serienummer

Serienummer

De artiklar som angetts som serienummer kräver registrering av 
serienummer för det antal som angivits i leveransregisteringen. De 
orderrader med leveranstyp DIRLEV som kräver serienummer, registre-
ras vid inleverans av tillhörande inköpsorder, se “Serienummer vid 
inleverans” på sidan 3-24. Komponenter i ett recept som har Serienum-
mer <JA>, registreras i samband med kvittering av Recepthuvudet.

RAD Int(3) Serienummerrad.

ARTIKELNR/SERIENR

AlnB(18) Artikelnummer.

Aln(18) Serienummer. Dubbletter är ej tillåtet i 
samma utleverans.

Funktionstangenter serienummerregistering

• SÖK i fältet RAD ger visning på artiklarna och VÄLJ eller KLAR ger 
möjlighet att välja en artikel.

• AVBRYT avslutar serienummerregistreringen. Redan inlagda 
serienummer sparas dock förutsatt att inte levererat antal ändras 
därefter.
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Övrig information serienummerregistrering

Registrerade serienummer uppdateras först efter att faktura och faktura-
journal skrivits ut samt att uppdatering statistik körts. För mer informa-
tion om serienummer, se “Serienummer” på sidan 5-60.
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FIGURE 291. Visning av Receptets komponenter

Receptets komponenter

Om plocklista är utskriven kan man genom att trycka F7, med vald 
receptartikel, se alla komponenter som receptet innehåller, oavsett om 
komponenten har utskrift <JA>, <NEJ>, <PLO> eller <FAK>. Här kan 
man se beställt antal samt hur många som kommer att levereras. 
Belopps- och Tjänsteartiklar visas genom ett ”+” efter positionen. 
Nyupplagda receptkomponenter visas även de med ett ”+”. Komponen-
ter som har serienummer visas med ett ”s” efter positionen.

POS Int(3) Position.

PLATS Aln(5)*2 Lagerplats.

ARTIKELNR/BATCHNR

AlnB(18) Artikelnummer.

AlnB(18) Batchnummer.

BENÄMNING Aln(35)*2 Benämning 1 och benämning 2.

LEVERANS Num(6.3) Beställt antal.

Num(6.3) Antal som skall leveraras.

ENH Aln(3) Enhet. Hämtas från artikelregistret.
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FÖRPACKNING Int(5)) Förpackningsantal hos leverantör.

Aln(3) Förpackningsenhet.
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Text

Används för att visa kompletterande produktinformation till artikel samt 
för att koppla en text till orderraden. Text skrivs antingen in manuellt 
eller hämtas från produktinforegistret eller från det generella fasttex-
tregistret där allmänna texter kan läggas upp och användas.

REGISTERVAL Toggle

•<PRODUKTINFO> hämtar text från 
produktinforegistret.

•<TEXTREGISTER> hämtar text från 
textregistret.

TEXTREGISTER AlnB(3) Om <TEXTREGISTER> väljs i fältet 
REGISTERVAL, kommer markören att 
öppna upp ett nytt fält för sökning i 
fasttextregistret. SÖK söker i fasttex-
tregistret. Valfri text kan läggas upp i 
textrutan.

UTSKR PÅ Toggle Anger på vilka rapporter denna text 
skall komma med. <ALLA DOK> 
innebär Plocklista, Följesedel och Fak-
tura. <PLOCKLISTA> innebär att den 
endast skrivs ut på Plocklista.

•<ALLA DOK>

•<PLOCKLISTA>
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FIGURE 293. Artikelinformation

Artikelinformation

Artikelinformation hämtas från orderraden och från artikeln för visning. 
Observera att Recept, Belopps- eller Tjänsteartiklar inte kan direktlever-
eras eller lagerskaffas.

BENÄMNING Aln(35)*2 Benämning 1 och benämning 2 i hem-
språk.

ERSARTIKEL Aln(18) Ersättningsartikel.

EAN-CODE Aln(18) Ean-kod.

RELDATUM AlnB(10) Releasedatum.

LEVERANTÖR AlnB(10) Leverantörsnummer och namn.

RESERVERAT Toggle

•<RESERVERAT> Systemet försöker 
alltid att reservera beställt antal eller 
dispkvant om denna är mindre. Kan ej 
ändras efter att rad lagrats.

•<UTAN RESRV> Om leveransdatum 
överstiger 30 dagar från dagens datum 
kan man låta bli att reservera antalet 
mot innevarande lagersaldo. Detta 
innebär att andra kunder kan få lever-
ans direkt från lager.
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•<DIREKTLEV> Då direktleverans till 
kund från leverantör önskas. Beställn-
ing skapas automatiskt i inköpsbehov 
direktleverans, se “Inköpsbehov direk-
tleverans” på sidan 3-81. Används till 
både lagerförda och ej lagerförda artik-
lar. Kan ändras tills det att ordern kop-
plats till en beställning.

•<LAGERSKAFF> Hemtagning till eget 
lager av artikel som normalt ej lagförs 
eller då en artikel tas hem speciellt för 
en kunds räkning. Beställs i inköpsbe-
hov lager, se “Inköpsbehov allmänt” på 
sidan 3-67. Kan ändras tills ordern kop-
plats tills en beställning.

RESERVERAT Num(6,3) Reserverat antal för denna orderrad. En 
artikel som skall direktlevereras 
reserveras inte.

LEVERERAT Num(6,3) Tidigare levererat antal för orderraden.

LAGERSALDO Num(8,3) Lagersaldo på Artikeln just nu.

BESTÄLLT Num(8,3) Beställt antal hos leverantör som ännu 
ej kommit hem.

KUNDORDER Num(8,3) Antal i kundorder för artikeln på som 
ännu ej levererats.

DISPKVANT Num(8,3) LAGERSALDO minus reserverade KUN-

DORDER dock inklusive spärrade 
FIFO-poster. Det antal som kan levere-
ras direkt från lager. När artikeln har 
Användning <BELOPP> eller <TJÄN-

STE> är DISPKVANT satt till ”0”. 

LEVDATUM Date Önskat leveransdatum. Kan endast 
ändras i beställningsläge. Om leveran-
stypen är <LAGERSKAFF> och till-
hörande beställning ej levererats in kan 
inte leveransdatumet ändras.

ORDERKVANT Num(6,3) Orderkvantitet enligt artikelregister. 
Kan visa antal i en förpackning.
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STRUKTUR Toggle Vad har Artikeln för struktur?

•<NORMAL> standard artikel.

•<RECEPT> innehåller normalartiklar.

RESTNOTERAS Toggle Får Artikeln restnoteras?

•<JA>

•<NEJ> Orderrader sätts automatiskt till 
slutlevererade.

SERIENR Toggle

•<NEJ>

•<JA> Artikeln är kopplat till serienum-
merregistret. Vid utleverans krävs att 
serienummer anges för varje utlevere-
rat antal. Vid <DIREKTLEV> registreras 
serienumret vid inleverans av till-
hörande inköpsorder.

ARTIKELGRUPP AlnB(4) Artikelns artikelgruppstillhörighet.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Artikelns lagerplats i lagret.

INKORDER Int (10) Tillhörande inköpsorder vid <DIREK-

TLEV> eller <LAGERSKAFF>. Visas så 
snart som en automatbeställning skap-
ats.

Funktionstangenter artikelinformation

• F5, se “Visa lager” på sidan 7-45.

• F6, se “Lagerplats” på sidan 7-46.

• F7, se “Reservera i lager allmänt” på sidan 7-49. Gäller ej för artiklar 
med Struktur <RECEPT>.

• F8, se “Leveransinformation” på sidan 5-51.
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FIGURE 294. Visa lager

Visa lager

Informationen hämtas från artikeln och respektive lagerställe och den 
ger en överblick på hur artikeln ser ut i disponibelt antal, antal i order, 
antal beställda och lagerställesaldo, samt leverantörens lager och lager-
saldo.

LS AlnB(2) Lagerställe.

BENÄMNING Aln(30) Lagerställebenämning.

DISPKVANT Num(8,3) Disponibel kvantitet. Inklusive spär-
rade inleveranser.

LAGERSALDO Num(8,3) Lagerställesaldo.

ORDER Num(8,3) Antal i kundorder.

BESTÄLLT Num(8,3) Antal i beställning.

Funktionstangenter visa lager

• AVBRYT för att återgå till Artikelinformation.
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FIGURE 295. Lagerplats

Lagerplats

Artiklar med struktur satt till recept hanteras av denna funktion. Oavsett 
om registrering av komponenter skett i rutinen Receptregister, kan 
receptets innehåll förändras för denna orderrad. Ändringar kan bestå av 
borttag och tillägg av komponenter, samt ändring av ingående mängd på 
komponenten. Ändring kan ske även om delleverans redan gjorts och 
avser då kvarvarande antal som skall levereras.

KOMP AlnB(18) Komponentartikel.

BENÄMNING Aln(35) Benämning 1.

BENÄMNING2 Aln(35) Benämning 2.

ANTAL Num(6,3) Ingående mängd.

ENHET Aln(3) Enhet.

DISPKVANT Num(9,2) Visar disponibelt antal.

UTSKR Toggle Anger om komponenten skall skrivas 
ut på plocklista, följesedel och faktura. 

•<JA> Skrivs ut på plocklista, följesedel 
och faktura.

•<NEJ> Skrivs ej ut.

•<PLO> Skrivs endast ut på plocklista.

•<FAK> Skrivs endast ut på följesedel 
och faktura.
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Funktionstangenter lagerplats

• SÖK i fältet KOMP ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på sidan 9-120.

• F6, se “Ändra lagerplats” på sidan 7-48.

• AVBRYT för att återgå till Artikelinformation.

Övrig information Lagerplats

Observera att vid varje ändring av receptets ingående komponenter så 
kommer reserverat antal att beräknas på nytt oavsett om reserverade 
antal funnits tidigare.
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FIGURE 296. Ändra lagerplats

Ändra lagerplats

Används för att ange från vilken lagerplats den ingående komponenten 
skall plockas från.

LAGERPLATS  Int(3) Lagerplats.

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

DISPANT Num(8,3) Disponibelt antal.

TOTALT Num(8,3) Totalt saldo.

SALDO Num(8,3) Lagersaldo.

ORDER Num(8,3) Antal order som komponenten ingår i.

Funktionstangenter reservera i lager

• VÄLJ på markerad rad anger från vilken lagerplats komponenten 
skall plockas.
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FIGURE 297. Reservera i lager

Reservera i lager allmänt

Reservation i lager kan göras om man önskar leverera en vara från en 
viss lagerplats och/eller med ett visst batchnummer. Vid Ordertyp 
<RETUR> kan ingen reservation göras före mottagning av varan. I  
Arbetsläge <LEVERANSREG> finns möjlighet att ange lagerplats och 
eventuellt batchnummer. 

POS  Int(3) Position.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

ANTAL Num(8,3) Antal.

Funktionstangenter reservera i lager

• SÄTT IN i fältet POS för att se vilka lagerplatser och batchnummer 
som är inlagda på artikeln, se “Visning lagerplatser” på sidan 7-50.
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FIGURE 298. Visning lagerplatser

Visning lagerplatser

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

DISPANT Num(8,3) Disponibel kvantitet.

TOTALT Num(8,3) Totalt antal.

SALDO Num(8,3) Lagerställesaldo.

ORDER Num(8,3) Antal i kundorder.

Funktionstangenter visning lagerplatser

• VÄLJ eller KLAR på markerad lagerplatsrad gör att den kommer in i 
ändraläge, se “Reservation på lagerplats/batchnummer” på sidan 
7-52. Obs.att en rad som har värden mindre än noll ej kan väljas. 
Meddelandet ”DISPONIBELT ÄR MINDRE ÄN NOLL” ges.

• SÖK på markerad lagerplatsrad för visning av inleveranser, se “Visn-
ing inleveranser” på sidan 7-51.
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FIGURE 299. Visning inleveranser

Visning inleveranser

LEVDAT Date Leveransdatum.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

DISPANT Num(8,3) Disponibel kvantitet.

SALDO Num(8,3) Lagerställesaldo.

ORDER Num(8,3) Antal i kundorder.

SPÄRR Toggle Artikelstatus.

•<NEJ> Normal artikelstatus.

•<JA> Artikeln är spärrad på den lager-
platsen.

Funktionstangenter visning inleveranser

• AVBRYT för att återgå till Visning lagerplatser, se “Visning lagerplat-
ser” på sidan 7-50.
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FIGURE 300. Reservation på lagerplats/batchnummer

Reservation på lagerplats/batchnummer

Om en kund önskar en artikel med visst/vissa batchnummer registreras 
det här. Samtliga lagerplatser och batchnummer skrivs därefter ut på 
plocklistan. Observera att en spärrad inleverans ej kan reserveras i 
rutinen. Då ges meddelandet ”DISPONIBELT ÄR NOLL”.

POS  Int(3) Position.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

ANTAL Num(8,3) Antal.

Funktionstangenter reservera i lager

• KLAR lagrar registrerade ändringar och återgår till Artikelinformatio-
nen.
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FIGURE 301. Prisinformation

Prisinformation

Prisinformation hämtas från artikelregistret för visning i detta fönster. 
Om kalkylpriset är “0.00” i artikelregistret kan kalkylpris läggas in i 
fältet KALKYLPRIS SEK. I annat fall hämtas kalkylpriset från artikeln 
när ordern registreras som levererad. 
Har en orderrad leveranstyp LAGERSKAFF kan kalkylpriset ändras 
ända tills automatbeställning skapats, se “Inköpsbehov/automatorder” 
på sidan 3-67. Kostpriset på en LAGERSKAFF eller en DIRLEV, blir 
inköpspriset minus rabatten plus hemtagningskostnaden, som blir på 
den tillhörande beställningen.

KUNDPRIS Int(1) Anger vilken prislista som används för 
denna orderrad.

FÖRSPRIS 1-5 Toggle

•< > Exklusive moms.

•<I> Inklusive moms.

Num(9,2) Försäljningspris 1-5 i orderns valuta.

KVANT 2-5 Int(6) Registrerad kvantitetstabell på artikeln 
visas med minimum antal för att erhålla 
ett bättre pris.

RAB% 2-5 Num(3,1) Visar den rabatt som ges vid en viss 
kvantitet för artiklar med kvantitet-
sprissättning.
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KALKYLPRIS SEK Num(9,2) Kalkylpris i hemvaluta. Kan endast 
ändras om artikelns kalkylpris satts till 
“0.00”. Vid Lagerskaff läggs kalkyl-
priset in i automat-beställning som 
inköpspris med valutaomräkning.

SEN INPRIS SEK Num(9,2) Senaste inköpspris i hemvaluta.

KUNDPRIS NETTO Num(9,2) Kundpris netto i orderns valuta.

KUNDPRIS M MOMSNum(9,2) Kundpris med moms.

RADBELOPP NETTO

Num(9,2) Radbelopp netto i orderns valuta.

RADBELOPP INKL Num(9,2) Radbelopp inklusive moms.

TG% Num(5,1) Täckningsgrad. Bruttovinst i procent av 
priset.

Övrig information prisinformation

En artikels pris styrs av flera olika funktioner i systemet.

I artikelregistret kan maximalt 5 priser registreras per valuta, se 
“Artikelregister” på sidan 5-2. Dessutom kan en kvantitetskod kopplas 
till artikeln som styr antingen prislistenummer 2-5 eller som ger en rab-
att med maximalt 4 nivåer, se “Kvantitetstabell” på sidan 9-77. I Kun-
dregistret anges vilken prislista 1-5 som kunden tillhör, samt om en 
generell rabatt skall lämnas, se “Kundregister fliken allmänt” på sidan 
4-2.

I avtalsregistret finns övriga undantag som skall gälla. Dessa kan regis-
treras som rabatter kopplade till ett kundnummer eller en kundkategori, 
samt gälla artikelgrupp eller enskild artikel. Här kan även ett exakt pris 
för en viss artikel anges och detta pris gäller då oavsett övriga prisfunk-
tioner.
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FIGURE 302. Artikelhistorik

Artikelhistorik

Artikelhistorik, där fakturerade orderrader visas i fallande datumordn-
ing, det vill säga med senaste datum först.

DATUM Date Fakturadatum.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

DL AlnB(1) Delleveransnummer.“1” betyder första 
delleveransen, “2” betyder andra del-
leveransen och “S” betyder slutlever-
ans.

FAKTURANR Int(10) Fakturanummer.

KOSTST AlnB(6) Kostnadsställe i förekommande fall.

SLJ AlnB(3) Säljare på ordern.

ANTAL Num(6,3) Fakturerat antal.

ENH Aln(3) Enhet.

NETTOPRIS/ST Num(9,3) Nettopris per styck med avdrag för 
lämnade rabatter.
Gardeco Datasystem AB 7-55



ORDERSYSTEM
Kundorder

7-56

V

R AlfB(1) <C/K/B/P/Q> Vilken typ av rabatt har 

använts.

•C = Kampanjpris. 

•K = Kundrabatt.

•B = Pris och/eller rabatt är hämtat från 
avtalsregistret.

•P = A-PRIS eller RAB% har ändrats 
manuellt.

•Q = A-PRIS är relaterat till en kvant-
itetstabell som lagts in på artikeln. 
Kvantitetsantal visas via F7.

LS Aln(2) Lagerställe.
Gardeco Datasystem AB



ORDERSYSTEM
Kundorder

V

V

FIGURE 303. Slutsida beställning kundorder

Slutsida beställning kundorder

TEXT AlnB(3) Möjlighet att ange fast textkod.

TEXTRAD Aln(45) * 9 Valfri text kan registreras.

STATUS Toggle Visar en orders status.

•<NY ORDER>

•<ANNULLERAD>

•<RESTORDER>

•<LEVERERAD>

•<FAKTURERAD>

FRAKT Num(7,2) Ange fraktbelopp på ordern.

EXPAVG Num(7,2) Ange expeditionsavgift på ordern.

FÖRSÄK Num(7,2) Ange försäkringsbelopp på ordern.

E-KRAV Num(9,3) Efterkrav. Används endast om externt 
fraktprogramm används.

VOLYM Num(9,3) Bruttovolym (i dm3/liter). 

NETTOV Num(9,3) Nettovikt (i kilo).

KOLLI Int(5) Antal kolli.
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UTSKR Toggle Utskriftsval vid beställning.

•<INGEN> Utskrift kan ske i den 
generella orderutskriftsrutinen vid ett 
senare tillfälle, se “Utskrift kundorder 
allmänt” på sidan 7-115. 

•<PLOCKLISTA> Obs. att plocklista 
bara kan skrivas ut i Kundorderrutinen 
i samband med ny registrering av en 
order. Därefter kan plocklista skrivas ut 
från utskrift kundorder. Returplock-
listan kan inte skrivas ut i Utskrift kun-
dorder men kan istället skrivas ut även 
efter en nyregistrering. Orderrader med 
leveranstyp DIRLEV skrivs ej ut. En 
plocklista kan ej skrivas ut om leverans 
ej kan ske. Då ges meddelandet 
”PLOCKLISTA EJ UTSKRIVEN”.

•<UTLEVKVITTO> Skriver ut informa-
tion om vad som kommer att levereras 
och vad som blivit restnoterat. Rader 
med leveranstyp DIRLEV skrivs ej ut.

•<PROFORMA> Proformafaktura. Oav-
sett om delar av ordern redan levererats 
eller fakturerats visas alltid det urs-
prungliga beställda antalet och belop-
pet. Orderrader med leveranstyp 
DIRLEV skrivs ej ut.

•<ORDERBEKRÄ> Orderbekräftelse.

•<FÖRSKOTT> Ger möjlighet att regis-
trera ett förskottsbelopp. Visas endast 
vid betalningsvillkor KONTANT.

Toggle Vid leveransklarering. 

•<INGEN>

•<UTLEVKVITTO> Skriver ut informa-
tion om vad som kommer att levereras 
och vad som blivit restnoterat.Order-
rader med leveranstyp DIRLEV skrivs 
ej ut.
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Toggle Vid leveransregistrering.

•<INGEN>

•<FÖLJESEDEL> Skriver ut informa-
tion om restnoteringar med mera. 
Orderrader med leveranstyp DIRLEV 
tas ej med på följesedeln.

•<KONTANT> Skriver ut ett kont-
antkvitto som visar vad kunden fått och 
betalat samt vad som finns kvar att lev-
erara och betala. Visas endast om 
kunden har betalningsvillkor kontant.

•<FAKTURA> Skriver ut en faktura, 
dock enbart på de order som har FTYP 

<ENSTAKA>. Om man skriver ut fak-
tura från order måsta man komma ihåg 
att ta ut en fakturajournal vid slutet av 
arbetsdagen.

Funktionstangenter slutsida beställning kundorder

• AVBRYT sparar ordern och avslutar inmatning.

• KLAR sparar ordern och skriver ut rapport om detta begärts.

• SÖK ger visning av fasta texter.

• F5 ger visning av fraktinformationen och möjlighet att ändra den.

• F7 ger möjlighet att registrera en generell rabatt för hela ordern, se 
“Rabattberäkning” på sidan 7-60.

• F8 ger möjlighet att registrera eller titta på befintlig aktivitet till till-
hörande order, se “Registrering aktivitet” på sidan 9-25.
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FIGURE 304. Rabattberäkning

Rabattberäkning

Om man vill ge kunden en generell rabatt för hela ordern, anges den här. 
Anges ett belopp, räknas en procentsats fram. Denna avrundas till tion-
delsprocent. Därefter justeras beloppet. Om kunden är rabattstoppad kan 
ingen rabattberäkning ske, se “Kundregister fliken övrigt” på sidan 4-7.

VARUVÄRDE AlnB(3) Rabattgrundande belopp inkl moms.

RABATT% Num Rabatten i procent.

TG% Num Täckningsgraden i procent.

BELOPP Num Rabatten omräknad till kronor.

FRAKT OCH ÖVRIGT

Num(7,2) Frakt, försäkring och expeditionsavgift 
inkl moms.

TOTALBELOPP Num(7,2) Belopp kunden skall betala inkl moms. 
Ordervärde plus frakt, försäkring,expe-
ditionsavgift minus generella rabatten.

Funktionstangenter rabattberäkning

• PILUPP från fältet RABATT ger möjlighet att komma upp till fältet 
varuvärde och ändra rabattgrundande belopp.
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FIGURE 305. Slutsida leveransklarering

Slutsida leveransklarering

LEVKLARERING AV ÖVERIGA RADER

Toggle Övriga rader avser de rader som inte 
kvitterats. 
Vid val <ENLIGT PLOCKLISTA> 
klarerar systemet det antal som finns i 
fältet reserverat på plocklistan. 
Om full leverans ej kan ske blir order-
raden dellevererad (om artikeln tillåter 
restnotering). 
Vid val <EJ LEVKLARERAD> rörs ej 
dessa rader utan ligger kvar som 
beställda.

•<ENLIGT PLOCKLISTA> Alla rader 
som ej kvitterats manuellt, klareras 
enligt plocklista.

•<EJ LEVKLARERAD> Alla rader som 
ej kvitterats ligger kvar.

FLYTTA TILL LAGERPLATS

Aln(5)*2 Lagerplats som används för leveransk-
lara order.
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FIGURE 306. Slutsida leveransregistrering

Slutsida leveransregistrering

UTLEVERAT FRÅN LAGRET

Date Leveransdatum. Dagens datum anges 
automatiskt, men går att ändra.

FAKTURASTATUS Toggle

•<KLAR ATT FAKTURERA>

•<AVVAKTA MED FAKTURA> Avvakta 
med faktura gör så att fakturan ligger 
på vänt. För att den skall komma med 
måste man manuellt gå in på ordern i 
levererade order eller via Översikt Vy 
som finns i Butiksord, Kundorder samt 
Arbetsorder, se “Översikt vy” på sidan 
9-113.

LEVERANS AV ÖVRIGA RADER

Toggle Övriga rader avser de rader som inte 
kvitterats. Vid val <ENLIGT PLOCK-

LISTA> levererar systemet det antal 
som finns i fältet reserverat på plock-
listan. Om full leverans ej kan ske blir 
orderraden dellevererad. Vid val <EJ 

LEVERERAT> rörs ej dessa rader utan 
ligger kvar som beställda.
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•<ENLIGT PLOCKLISTA> Alla rader 
som ej kvitterats manuellt, levereras 
enligt plocklista.

•<EJ LEVERERAT> Alla rader som ej 
kvitterats ligger kvar.

ORDERSTATUS Toggle Detta alternativ gör det möjligt att sätta 
en order till slutlevererad trots att inte 
allt har levererats.

•<RESTORDER OM DELLEV>

•<SLUTLEVERERAD ORDER> Sätter 
status på alla rader som ej är slutlevere-
rade till slutlevererade. Levererat antal 
ändras ej. Föreslås automatiskt om 
Kunden har Restorder <NEJ>, se “Kun-
dregister fliken övrigt” på sidan 4-7.

Funktionstangenter slutsida leveransregistrering

• AVBRYT avbryter UTLEVERANS och återgår till SLUTSIDA. Detta 
kan vara bra om man vill ändra på till exempel Frakt eller Utskrifts-
val.

• KLAR sparar ordern och lämnar över ordern till Fakturering och 
skriver ut en rapport om detta begärts.

Övrig information slutsida leveransregistrering

När man går in på en orderrad och kvitterar i LEVERANSREG, mark-
eras raden med en “*” som visas till höger om radnumret. 
Vid SLUTSIDA LEVERANSREGISTRERING kan man välja vad man 
skall göra med övriga rader, det vill säga de utan “*”.

Om man kvitterar en orderrad med ett mindre antal än det reserverade 
enligt plocklista och det inte finns något disponibelt antal på lagret, får 
man frågan “TA BORT RESERVERATION”. Detta för att den inte skall 
komma ut på plocklista, utan att det finns något på lager. Detta inträffar 
normalt endast om lagersaldot är felaktigt eller att varan levererats till 
en kund som ej haft reserverat antal på plocklistan.
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FIGURE 307. Slutsida kontantbetalning

Slutsida kontantbetalning

ATT BETALA Num(12,2) Belopp att betala.

ERHÅLLET FRÅN KUND

KONTANTER Num(12,2) Hur mycket kunden har betalat i kont-
anta pengar.

BETALKORT Num(12,2) Hur mycket kunden skall betala med 
kort. Om avtal slutits om kortterminal 
med pinkodläsare kommer en kort-
betalningsbild att visas när man tryckt 
KLAR för att skicka betalning, se 
“Kortbetalning” på sidan 9-79.

KONTANTUTTAG Num(12,2) Belopp som skall dras från kort men 
kund önskar få ut i kontanter.

PRESENTKORT AlnB (10) Presentkorts/tillgodokvittonummer.

Num (12,2) Belopp som skall utnyttjas på pre-
sentkortet/tillgodokvittot.

BONUSCHECK AlnB (10) Bonuschecksnummer.

Num (12,2) Belopp som skall utnyttjas på bonus-
checken.
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ANNAT Toggle *2 Andra sätt som kund kan betala på, ex 
med Check.

Num (12,2) Belopp.

SUMMA Num (12,2) Det totala belopp kunden betalar.

KONTANT TILLBAKANum (12,2) Vid överbetalning visas det belopp 
kunden skall få tillbaka. 

Funktionstangenter slutsida kontantbetalning

• KLAR sparar ordern och lämnar över den till Kassaavstämningen.

• SÖK i fältet PRESENTKORT ger visning på ej utnyttjade presentkort/
tillgodokvitton.
Gardeco Datasystem AB 7-65



ORDERSYSTEM
Kundorder

7-66

V

FIGURE 308. Restbetalning

Restbetalning

ATT BETALA Num(12,2) Belopp att betala.

ERHÅLLET FRÅN KUND

KONTANTER Num(12,2) Hur mycket kunden har betalat oss i 
kontanta pengar.

BETALKORT Num(12,2) Hur mycket kunden skall betala oss i 
kort. Om avtal slutits om kortterminal 
med pinkodläsare kommer en kort-
betalningsbild att visas när man tryckt 
KLAR för att skicka betalning, se 
“Kortbetalning” på sidan 9-79.

KONTANTUTTAG Num(12,2) Belopp som skall dras från kort men 
kund önskar få ut i kontanter.

PRESENTKORT AlnB (10) Presentkorts/tillgodokvittonummer.

Num (12,2) Belopp som skall utnyttjas på pre-
sentkortet/tillgodokvittot.

BONUSCHECK AlnB (10) Bonuschecksnummer.

Num (12,2) Belopp som skall utnyttjas på bonus-
checken.
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ANNAT Toggle *2 Andra sätt som kund kan betala på, ex 
med Check.

Num (12,2) Belopp.

SUMMA Num (12,2) Det totala belopp kunden betalar.

KONTANT TILLBAKANum (12,2) Vid överbetalning visas det belopp 
kunden skall få tillbaka. Kan ej bli en 
delbetalning.

Funktionstangenter slutsida kontantbetalning

• KLAR sparar ordern och lämnar över den till Kassaavstämningen.

• SÖK i fältet PRESENTKORT ger visning på ej utnyttjade presentkort/
tillgodokvitton.
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FIGURE 309. Offert

Offert allmänt

I offert kan man registrera, ändra, lägga till, makulera och skriva ut 
offerter. Tillfälliga kunder kan registreras direkt i rutinen. Vid ny offert 
hämtas uppgifter från register och läggs in i offerten. Från befintlig 
offert finns möjlighet att trycka F7 för att skapa en order.

Offerthuvud

KUND Aln(10) Kundnummer enligt kundregistret. Till-
fällig kund skapas med ‘*’ samt ett 
nummer från kundregistrets ‘STRÖ’-
kundnummer varifrån alla uppgifter 
kopieras till det tillfälliga kundnumret.

OFFERT Int(10) Vid nyregistrering av en offert anges 
först ett kundnummer, därefter SÄTTIN 
och systemet slår upp nästa lediga 
offertnummer. Om en offert finns 
upplagd kan offertnumret anges direkt 
och aktuell offert hämtas. Alternativt 
söka på en kunds samtliga offerter. Välj 
en kund och sedan trycker SÖK. 
Därefter kan man trycka VÄLJ  för att 
ändra eller visa offertens innehåll.
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NAMN Aln(30) Kundnamn.

ADR1 Aln(30) Adress 1.

ADR2 Aln(30) Adress 2.

PADR Aln(30) Postadress.

LAND AlfB(3 Landkod hämtas från kundregistret.

TELE Aln(18) Telefonnummer. Hämtas från kundreg-
istret men kan ändras för denna offert.

Funktionstangenter offerthuvud

• F5 ger offertsök, se “Kundens offertsök” på sidan 7-76.

• F6 ger möjlighet att kopiera en befintlig offert.

• SÖK i fältet Kund ger ett sökfönster, se “Kundsök” på sidan 9-127.
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FIGURE 310. Offert med vald kund

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

LEVADR AlnB(3) Leveransadress hämtas från kundregis-
ter, saknas Leveransadressnummer 
avses leverans till fakturaadress.

GILDAT  Date Giltighetsdatum. Hur länge offerten 
skall gälla. SÄTTIN ger dagens datum. 
Kan ändras när så önskas.

OFFDAT  Date Offertdatum, sätts av rutinen till dagens 
datum. Kan endast ändras vid nyregis-
trering.

VAL AlfB(3) Valuta hämtas från kundregistret och 
kan inte ändras.

KURS Num(9,4) Kurs hämtas från valutaregistret och 
kan ändras för utländsk valuta.

INKL  Num(12,2) Varuvärde, inklusive moms för denna 
order. Exklusive FRAKT, EXPAVG och 
FÖRSÄK som anges på slutsidan (se 
nedan). Beloppet anges i offertens val-
uta. Detta belopp räknas upp efter varje 
bearbetad offertrad. Uppdateras alltid 
vid ändringar av pris och antal, gäller 
även annullering.
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EXKL Num(12,2) Varuvärde, exklusive moms. Exklusive 
FRAKT, EXPAVG och FÖRSÄK som 
anges på slutsidan (se nedan). Beloppet 
anges i offertens valuta. Detta belopp 
räknas upp efter varje bearbetad offer-
trad. Uppdateras alltid vid ändringar av 
pris och antal, gäller även annullering.

KANB Aln(10) Kundens anbudsnummer.

KREF Aln(20) Kundens referens hämtas från kundreg-
istret KONTAKTMAN, se “Kundregis-
ter fliken allmänt” på sidan 4-2.

GODS Aln(20) Godsmärke.

KUNDINFORMATIONAln(12,2) Kundinformation hämtas från kundreg-
istret.
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FIGURE 311. Offert med valt offertnummer

SÄLJ AlnB(3) Säljare hämtas från användaren eller 
kundregistret.

KAT AlnB(3) Kundkategori hämtas från kundregis-
tret.

DISTRIKT AlnB(3) Distriktsnummer hämtas från kundreg-
istret.

BETVILLKOR AlnB(2) Betalningsvillkor hämtas från kundreg-
istret. Om fältet FAKT/ORDER är satt 
till <SAMFAKTURA> kan ej betalnings-
villkoret ändras.

LEVVILLKOR AlnB(2) Leveransvillkor hämtas från kundregis-
tret. Om fältet FAKT/ORDER är satt till 
<SAMFAKTURA> kan ej leveransvillko-
ret ändras.

LEVSÄTT AlnB(2) Leveranssätt hämtas från kundregistret.

FACTORING Toggle Om kundens fakturor skall belånas 
eller inte, sk factoring. Värdet hämtar 
från kundregistret men kan ändras tem-
porärt för ordern om kunden har factor-
ing JA i kundregistret.

•<JA> Kundens faktura skall belånas.

•<NEJ> Kundens faktura får ej belånas.
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FÖLJESEDEL Toggle Utskriftskod gällande utskrifter av 
följesedel.

•<UTAN PRISER> Normal följesedel.

•<MED PRISER> Prissatt följesedel, 
lämplig vid postförskott och efterkrav.

FRAKTBETALARE Toggle Fraktbetalare. Används ej

•<AVSÄNDAREN> 

•<MOTTAGAREN> 

PRIS Toggle Prislistenummer i offertens valuta, där 
värdet hämtas från kundregistret. Vid 
registrering av offertrader kommer 
detta pris föreslås, hämtat från artikeln.

•<1> Prislista 1.

•<2> Prislista 2.

•<3> Prislista 3.

•<4> Prislista 4.

•<5> Prislista 5.

FULLORDERLEV Toggle Uppgiften om full leverans hämtas från 
kundregistret.

•<NEJ> Restorder kan skapas. Ändras 
fältet FLEV till <JA> efter första lever-
ans innebär detta att resterande rader 
kommer att levereras samtidigt.

•<JA> Endast komplett orderleverans.

FAKT/ORDER Toggle Faktureringskod hämtas från kundreg-
istret.

•<EN PER ORDER> En faktura skapas 
för varje leverans av denna order.

•<SAMFAKTURA> Fakturan samfaktur-
eras för kunden.

•<PER LEVADRESS> Faktureras per 
kund och leveransadress. I detta läge 
måste en leveransadress vara ifylld för 
att ordern skall kunna lagras.

•<KONTANTNOTA> Kunden betalar 
kontant. Styrs av betalningsvillkoret.
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RABATT Num(2,1) Kundrabatt hämtas från kundregistret. 
Rabatten kan kombineras med even-
tuell kvantrabatt som hämtas från 
artikeln vid registrering av offertrad.

KOSTST AlnB(6) Integrering till redovisningen. Om 
kostnadsställe skall anges särskilt för 
hela offerten skrivs kostnadsstället in. 
Normalt kan artikelgrupper hänföras 
till ett kostnadsställe, se “Artikelgrup-
per” på sidan 5-41. Har kostnadsställe 
registrerats på en säljare,se “Säljare” på 
sidan 9-109. hämtas detta kost-
nadsställe och läggs in i offerten.

PROJNR AlnB(6) Integrering till redovisningen. 

KUNDINFORMATIONAln(12,2) Kundinfo hämtas från kundregistret.

Funktionstangenter offerthuvud

• SÄTTIN i OFFERT fältet ger ett nytt offertnummer och registrering 
kan påbörjas.

• SÄTTIN i LEVADR fältet ger möjlighet att lägga upp ny lever-
ansadress. SÄTTIN en gång till ger nästa lediga levadressnummer.

• SÄTTIN i fältet KREF ger möjlighet att lägga upp en ny kontakt, se 
“Kontaktregister” på sidan 9-21.

• SÖK i fältet KUND ger ett sökfönster, se “Kundsök” på sidan 9-127.

• SÖK i fältet OFFERT med en vald kund ger visning av kundens offer-
ter, se “Offerter” på sidan 7-75.

• SÖK i fältet LAGER ger visning av inlagda lagerställen. 

• SÖK i blankt fält LEVADR ger visning av samtliga leveransadresser 
för vald kund.

• SÖK i fältet KREF ger visning på upplagda kontakter till vald kund.

• F5 i fältet OFFERT ger ett sökfönster, se “Kundens offertsök” på sidan 
7-76.

• F6 för ändring av leveransdatum. 

• F7 för att skapa en order av offerten. Meddelande ges om vilket 
ordernummer som skapats. Om annat datum än dagens datum angi-
vits kopieras det till ordern, kan ej vara tidigare än dagens datum. 

• F8 på en annullerad offert ger visning på kundens leveransadress, se 
“Visning kundens leveransadresssök” på sidan 9-133.

• F9 ger möjlighet att skicka sms/meddelande till kunden, se “Skicka 
SMS/Meddelande” på sidan 9-106. 
Gardeco Datasystem AB



ORDERSYSTEM
Offert

V

V

V

V

V

V

V

FIGURE 312. Offerter

Offerter

Resultatet från sökning med vald kund.

OFFERTNR Int(10) Offertnummer.

OFFDAT Date Offertdatum.

GILDAT Date Giltighetsdatum.

KUNDANBUD AlnB(10) Kundens anbudsnummer.

KUNDREFERENS AlnB(20) Kundens referens.

LS AlnB(2) Lagerställe.

STATUS Toggle Offertstatus.

•<NY OFFERT > Ny offert.

•<UTSKRIVEN > Offerten är utskriven.

•<ANNULLERAD> Offerten är 
annullerad.

Funktionstangenter tillfällig kund

• F5 på markerad offert skriver ut den direkt från rutinen, flera offerter 
kan markeras.
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FIGURE 313. Kundens offertsök

Kundens offertsök

KUNDENS ANBUDSNR

AlnB(25) Kundens anbudsnummer.

KUNDENS REFERENS

AlnB(25) Kundens referens.

GODSMÄRKE AlnB(25) Godsmärke.

LEVSÄTT AlnB(25) Leveranssätt.

GILTIGHETSDATUM

AlnB(25) Giltighetsdatum.

LAGER AlnB(25) Lagerställe.
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FIGURE 314. Visning kundens offertsök

Visning kundens offertsök

Resultatet från kundens offertsök.

OFFERTNR Int(10) Offertnummer.

GILDAT Date Giltighetsdatum.

KUNDANBUD AlnB(10) Kundens anbudsnummer.

KUNDREFERENS AlnB(20) Kundens referens.

GODSMÄRKE AlnB(20) Godsmärke.

LS AlnB(2) Lagerställe.

STATUS Toggle Offertstatus.

•<NY OFFERT > Ny offert.

•<UTSKRIVEN > Offerten är utskriven.

•<ANNULLERAD> Offerten är 
annullerad.
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FIGURE 315. Tillfällig kund

Tillfällig kund

Vid registrering av offert finns det möjlighet att skapa en tillfällig kund 
som kan användas vid skapandet av en offert. För att registrera en tillfäl-
lig kund anges till exempel “*02” i fältet KUND. Då kan kundens namn 
och adressuppgifter läggs in. För att kunna skriva “*02” måste en kund 
“STRÖ02” finnas upplagd i kundregistret, se Kundregister. Efter erhål-
len order kan kundnumret bytas till ett ordinarie nummer, se “Nummer-
byte” på sidan 9-48.

KUNDNUMMER AlnB(10) Tillfälligt kundnummer. Ger ett unikt 
kundnummer som börjar med “X”.

NAMN Aln(30) Kundnamn.

ADRESS 1 Aln(30) Adress 1.

ADRESS 2 Aln(30) Adress 2.

POSTADRESS Aln(30) Postadress.

LAND Aln(2) Landkod.

AlnB(20) Landbenämning.

TELEFONNUMMER Num(18) Telefonnummer.

ALIAS/NAMN Aln(10) Alias/ Namn.
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KUNDKATEGORI Aln(3) Kundkategori.

DISTRIKT Aln(3) Distriktskod.

PRIS Toggle Prislistenummer i offertens valuta. Vid 
registrering av offertrader kommer 
detta pris föreslås, hämtat från artikeln.

•<1> Prislista 1.

•<2> Prislista 2.

•<3> Prislista 3.

•<4> Prislista 4.

•<5> Prislista 5.

Funktionstangenter tillfällig kund

• AVBRYT avbryter inmatning av tillfällig kund och återgår till 
startläge.

• KLAR sparar Tillfällig Kund, hämtar ett nytt unikt offertnummer och 
registrering kan börja.

• SÖK i fältet LAND ger visning av upplagda länder.

• SÖK i fältet KUNDKATEGORI ger visning av upplagda kategorier.

• SÖK i fältet DISTRIKT ger visning av upplagda distrikt.
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FIGURE 316. Offertradsregistrering

Offertradsregistrering

Vid offertradsregistrering anges artikelnummer och därefter visas 
benämningar, artikelns kvantitet, enhet och pris. Om kalkylpriset är noll 
visas detta på meddelanderaden “KALKYLPRIS = 0.00”. Detta för att 
du skall kunna lägga in rätt kalkylpris via F7. Vid detta tillfälle så kon-
trolleras även om det finns något kundavtal inlagt för denna artikel och/
eller kund, se “Kundavtal” på sidan 7-147. Om det finns ett kundavtal 
som passar in visas detta i fältet R med ett B. Markören ställer sig nu på 
fältet ANTAL. När antal bekräftats, kontrollerar systemet om det skall 
ges någon kvantitetsrabatt. Detta visas genom att rabatten läggs ut i 
RAB% fältet. Vid detta tillfälle sker även en kontroll över hur mycket 
som finns disponibelt. Vid tillägg av offertrader på en gammal offert blir 
leveransdatumet dagens datum. En artikel eller en komponent i ett 
recept som är spärrad kan ej registreras, då ges meddelandet: 
”ARTIKEL SPÄRRAD ERSNR SAKNAS” respektive ”KOMPO-
NENT SPÄRRAD”. Önskas direktleverans eller lagerskaff ändrar man 
via F6. Om man i företagsregistret angett att artiklar med en viss varuk-
lass alltid skall vara ex LAGERSKAFF eller DIREKTLEV behöver 
man inte gå in via F6 och ändra till vald typ, se “Företagsregister fliken 
Inställningar” på sidan 9-10.

RAD Int(3) Offertradsnummer räknas upp automa-
tiskt och ställer markören på            
ARTIKELNUMMER-fältet.

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Värden hämtas från artikelregistret och 
markören hoppar till ANTAL.
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BENÄMNING Aln(35)*2 Benämning 1 och benämning 2. Häm-
tas från artikelregistret men kan ändras 
om så önskas.

ANTAL Num(6,3) Antal kunden offereras.

ENH Aln(3) Hämtas från artikelregistret.

A-PRIS Num(9,2) A-pris i orderns valuta. Ändras priset 
manuellt visas ett P i fältet R. B betyder 
att priset kommer från avtalsregistret.

RAB% Num(2,1) Rabattsats för kvantitetsrabatt eller 
kundavtalsrabatt. Kan ej ändras om 
kunden är rabattstoppad, se “Kundreg-
ister fliken övrigt” på sidan 4-7.

R AlfB(1) <C/K/B/P/Q> Vilken typ av rabatt har 
använts.

•C = Kampanjpris.

•K = Kundrabatt.

•B = Pris och rabatt är hämtat från 
avtalsregistret.

•P = A-PRIS eller RAB% har ändrats 
manuellt.

•Q = A-PRIS är relaterat till en kvant-
itetstabell som lagts in på artikeln. 

S AlfB(1) < /A> Anger offertradens status.

•“ “ = Registrerad.

•A = Annullerad.

Funktionstangenter offertradsregistrering

När en Artikel ej är vald så gäller följande:

• SÖK i fältet ARTIKELNUMMER ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på 
sidan 9-120. 

• F5, se “Artikelhistoriksök” på sidan 9-125.

När en Artikel är vald så gäller följande:

• F5, se “Text” på sidan 7-83.

• F6, se “Artikelinformation” på sidan 7-84.

• F7, se “Prisinformation” på sidan 7-90.
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• F8, se “Artikelhistorik” på sidan 7-92.

Övrig information offertradsregistrering

Om man gör ett hopp i radnummerserien, det vill säga registrerar ett 
högre radnummer än nästa lediga rad, så fortsätter räknaren att räkna 
från denna rad.

Då man matar in ett artikelnummer som är VARIANT, räcker det med 
att mata in själva BASEN därefter får man se vilka olika varianter som 
tillhör angiven bas, se “Visning varianter vid orderregistrering” på sidan 
9-135.
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FIGURE 317. Text

Text

Används för att visa kompletterande produktinformation till artikel samt 
för att koppla en text till offertraden. Text skrivs antingen in manuellt 
eller hämtas från produktinforegistret eller från det generella fasttext- 
registret där allmänna texter kan läggas upp och användas.

REGISTERVAL Toggle

•<PRODUKTINFO> hämtar text från 
produktinforegistret.

•<TEXTREGISTER> hämtar text från 
textregistret.

TEXTREGISTER AlnB(3) Om <TEXTREGISTER> väljs i fältet 
REGISTERVAL, kommer markören att 
öppna upp ett nytt fält för sökning i 
FASTTEXT-registret. Oavsett om text 
hämtas från register kan man själv 
skriva valfri text i textrutan.

Aln(45)*9 Textrader.

UTSKR PÅ Toggle Anger vilka rapporter texten skall 
komma med på.

•<ALLA DOK>

•<PLOCKLISTA>
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FIGURE 318. Artikelinformation

Artikelinformation

Artikelinformation hämtas från offertraden och från artikeln för visning 
i detta fönster.

BENÄMNING Aln (35)*2 Benämning 1 och benämning 2 i hem-
språk.

ERSARTIKEL Aln (18) Ersättningsartikel.

EAN-CODE Aln (18) Ean-kod.

LEVERANTÖR AlnB (10) Leverantörsnummer.

AlnB (30) Leverantörsnamn.

RESERVERAT Toggle

•<RESERVERAT> Systemet försöker 
alltid att reservera beställt antal eller 
Dispkvant om denna är mindre.

•<UTAN RESRV> Om leveransdatum 
överstiger 30 dagar från dagens datum 
kan man låta bli att reservera antalet 
mot innevarande lagersaldo. Detta 
innebär att andra kunder kan få lever-
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ans direkt från lager. Tänk på att detta 
forfarande kräver beställning av nya 
varor till den oreserverade ordern.

•<DIREKTLEV> Då direktleverans till 
kund från leverantör önskas. Beställn-
ing skapas automatiskt i inköpsbehov 
direktleverans, se “Inköpsbehov direk-
tleverans” på sidan 3-81. 

•<LAGERSKAFF> Hemtagning till eget 
lager av artikel som normalt ej lager-
förs eller då en artikel tas hem speciellt 
för en kunds räkning. Beställs i 
inköpsbehov lager, se “Inköpsbehov 
allmänt” på sidan 3-67.

Num(6,3) Reserverat antal för denna orderrad.

LEVERERAT Num(6,3) Tidigare levererat antal för orderraden. 
Används ej i offert.

LAGERSALDO Num(8,3) Lagersaldo på Artikeln just nu.

BESTÄLLT Num(8,3) Beställt antal hos leverantör som ej 
kommit hem.

KUNDORDER Num(8,3) Antal i kundorder för artikeln på som 
ännu ej levererats.

DISPONIBELT Num(8,3) LAGERSALDO minus KUNDORDER. 
Det antal som kan levereras direkt från 
lager. När artikeln har Användning 
<BELOPP> eller <TJÄNSTE> är DIS-

PONIBELT satt till ”0”.

LEVDATUM Date Kundens önskade leveransdatum för 
denna rad. 

ORDERKVANT Num(6,3) Orderkvantitet enligt artikelregister. 
Kan visa antal i en förpackning.

ARITKELTYP Toggle Vad har Artikeln för struktur?

•<NORMAL> standard artikel.

•<RECEPT> innehåller en eller flera 
normalartiklar plus ev. var-bas artikel.

RESTNOTERAS Toggle Får Artikeln restnoteras?

•<JA>
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•<NEJ> Orderrader sätts automatiskt till 
slutlevererade.

SERIENR Toggle

•<NEJ>

•<JA> Artikeln är kopplat till serienum-
merregistret.

ARTIKELGRUPP AlnB(4) Artikelns artikelgruppstillhörighet.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Artikelns lagerplats på lagret.

Funktionstangenter artikelinformation

• F5, se “Visa lager” på sidan 7-87.

• F6 för receptartiklar, se “Ändring recept” på sidan 7-88.

• F7, se “Leveransinformation” på sidan 5-51.
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FIGURE 319. Visa lager

Visa lager

Informationen hämtas från artikeln och respektive lagerställe och den 
ger en överblick på hur artikeln ser ut i disponibelt antal, antal i order, 
antal beställda och lagerställesaldo, samt leverantörens/leverantörernas 
lager och lagersaldo.

LS AlnB(2) Lagerställe.

BENÄMNING Aln(30) Lagerställebenämning.

DISPKVANT Num(8,3) Disponibel kvantitet.

LAGERSALDO Num(8,3) Lagerställesaldo.

ORDER Num(8,3) Antal i kundorder.

BESTÄLLT Num(8,3) Antal i beställning.

Funktionstangenter visa lager

• AVBRYT för att återgå till Artikelinformation.
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FIGURE 320. Ändring recept

Ändring recept

Artiklar med struktur lika med recept hanteras av denna funktion. Oav-
sett om registrering av komponenter skett i rutinen Receptregister, kan 
receptets innehåll förändras för denna offertrad. Ändringar kan bestå av 
borttag och tillägg av komponenter, samt ändring av ingående mängd på 
komponenten. Ändring kan ske även om delleverans redan gjorts och 
avser då kvarvarande antal som skall levereras.

KOMP AlnB(18) Komponentartikel.

BENÄMNING Aln(35) Benämning 1.

BENÄMNING2 Aln(35) Benämning 2.

ANTAL Num(6,3) Ingående mängd.

ENHET Aln(3) Enhet.

DISPKVANT Num(9,2) Visar disponibelt antal.
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UTSKR Toggle Anger om komponenten skall skrivas 
ut under receptets orderrad för att visa 
vad som skall levereras. Observera att 
SERIENR alltid visas på både följesedel 
och faktura.

•<JA> komponenterna skrivs ut på både 
plocklista, följesedel och faktura.

•<NEJ> komponenterna skrivs varken ut 
på plocklista, följesedel eller faktura.

•<PLO> komponenterna skrivs endast ut 
på plocklistan.

•<FAK> komponenterna skrivs endast ut 
på följesedel och faktura.

Övrig information ändring recept

Vid utskrift av offert kommer ej komponenterna att visas. Om man vill 
visa kunden vad som ingår får man skriva in det på textraderna.

Funktionstangenter artikelinformation

För receptartiklar.

• SÖK i fältet KOMP ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på sidan 9-120.
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FIGURE 321. Prisinformation

Prisinformation

Prisinformation hämtas från artikelregistret för visning i detta fönster. 
Om kalkylpriset är “0.00” i artikelregistret kan kalkylpris läggas in i 
fältet KALKYLPRIS SEK. I annat fall hämtas kalkylpriset från artikeln 
när eventuellt ordern senare faktureras.

KUNDPRIS Int(1) Anger vilken prislista som används för 
denna offertrad.

FÖRSPRIS 1-5 Toggle Visar om prislistan är inklusive eller 
exklusive moms.

•< > Exklusive moms.

•<I> Inklusive moms.

Num(9,2) Försäljningspris 1-5 i orderns valuta.

KVANT 2-5 Int(6) Registrerad kvantitetstabell på artikeln 
visas med minimum antal för att erhålla 
ett bättre pris.

RAB% 2-5 Num(3,1) Visar den rabatt som ges vid en viss 
kvantitet för artiklar med kvantitet-
sprissättning.
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KALKYLPRIS SEK Num(9,2) Kalkylpris i hemvaluta. Kan endast 
ändras om artikelns kalkylpris satts till 
“0.00”. Vid Lagerskaff läggs kalkyl-
priset in i automat-beställning som 
inköpspris med valutaomräkning.

SEN INPRIS SEK Num(9,2) Senaste inköpspris i hemvaluta.

KUNDPRIS NETTO Num(9,2) Kundpris netto i orderns valuta.

KUNDPRIS M MOMS

Num(9,2) Kundpris med moms.

RADBELOPP NETTO

Num(9,2) Radbelopp netto i orderns valuta.

RADBELOPP INKL Num(9,2) Radbelopp inklusive moms.

TG% Num(5,1) Täckningsgrad. Bruttovinst i procent av 
priset.

Övrig information prisinformation

En artikels pris styra av flera olika funktioner i systemet.

I artikelregistret kan maximalt 5 priser registreras per valuta, se 
“Artikelregister” på sidan 5-2. Dessutom kan en kvantitetskod kopplas 
till artikeln som styr antingen prislistenummer 2-5 eller som ger en rab-
att med maximalt 4 nivåer, se “Kvantitetstabell” på sidan 9-77. I Kun-
dregistret anges vilken prislista 1-5 som kunden tillhör, samt om en 
generell rabatt skall lämnas, se “Kundregister fliken allmänt” på sidan 
4-2.

I avtalsregistret finns övriga undantag som skall gälla. Dessa kan regis-
treras som rabatter kopplade till ett kundnummer eller en kundkategori, 
samt gälla artikelgrupp eller enskild artikel. Här kan även ett exakt pris 
för en viss artikel anges och detta pris gäller då oavsett övriga prisfunk-
tioner.
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FIGURE 322. Artikelhistorik

Artikelhistorik

Fakturerade orderrader visas i fallande datumordning.

DATUM Date Fakturadatum.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

DL AlnB(1) Delleveransnummer, där ”1” betyder 
första delleveransen, “2” betyder andra 
delleveransen och “S” betyder slutlev-
erans.

FAKTURANR Int(10) Fakturanummer.

KOSTST AlnB(6) Kostnadsställe i förekommande fall.

SLJ AlnB(3) Säljare.

ANTAL Num(6,3) Fakturerat antal.

ENH Aln(3) Enhet.

NETTOPRIS/ST Num(9,3) Nettopris per styck med avdrag för 
lämnade rabatter.
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R AlfB(1) <C/K/B/P/Q> Vilken typ av rabatt har 
använts.

•C = Kampanjpris. 

•K = Kundrabatt.

•B = Pris och rabatt är hämtat från 
avtalsregistret.

•P = A-PRIS eller RAB% har ändrats 
manuellt.

•Q = A-PRIS är relaterat till en kvant-
itetstabell som lagts in på artikeln. 
Kvantitetsantal visas via F7.

LS AlnB(2) Lagerställe.
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FIGURE 323. Slutsida beställning offert

Slutsida offert

TEXT AlnB(3) Möjlighet att ange fasttext kod.

TEXTRAD Aln(45) * 9 Valfri text kan registreras.

STATUS Toggle Visar en offerts status.

•<NY ORDER>

•<ANNULLERAD>

FRAKT Num(7,2) Ange fraktbelopp på offerten.

EXPAVG Num(7,2) Ange expeditionsavgift på offerten.

FÖRSÄK Num(7,2) Ange försäkringsbelopp på offerten.

NETTOV Num(9,3) Ange nettovikt på offerten.

BRUTTO Num(9,3) Ange bruttovikt på offerten.

KOLLI Int(5) Ange antal kolli på offerten.

UTSKR Toggle Anger om offert skall skrivas ut.

•<INGEN>

•<OFFERT>
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Funktionstangenter slutsida offert

• AVBRYT sparar offerten och avslutar inmatning.

• KLAR sparar offert och skriver ut rapport om detta begärts.

• SÖK ger visning av fasta texter.

• F7 ger möjlighet att registrera en generell rabatt för hela offerten, se 
“Rabattberäkning” på sidan 7-96.
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FIGURE 324. Rabattberäkning

Rabattberäkning

Om man vill ge kunden en generell rabatt för hela ordern, anges den här. 

VARUVÄRDE AlnB(3) Rabattgrundande belopp. Ordervärde 
inklusive moms föreslås men kan 
ändras.

RABATT% Num Rabatten i procent.

TG% Num Täckningsgraden i procent.

BELOPP Num Rabatten omräknad till kronor.

FRAKT OCH ÖVRIGT

Num(7,2) Frakt, försäkring och expeditionsavgift 
inklusive moms.

TOTALBELOPP Num(7,2) Belopp kunden skall betala inkl moms. 
Ordervärde plus frakt, försäkring och 
expeditionsavgift minus generella rab-
atten.

Funktionstangenter rabattberäkning

• PILUPP från fältet RABATT ger möjlighet att komma upp till fältet 
varuvärde och ändra rabattgrundande belopp.
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Leveransregistrering

FIGURE 325. Leveransregistrering

Leveransregistrering allmänt

I leveransregistreringsrutinen kan man kvittera och skriva ut utleveran-
skvitton och följesedel på en order med ordertyp <UTLEV> och 
<RETUR>. Dock endast följesedel på en order med ordertyp <RETUR>.

KUND AlnB(10) Kundnummer. 

PLOCKLISTA Int(10) Plocklistenummer.

ARBETSLÄGE Toggle Anger i vilket arbetsläge man arbetar i.

•<LEVKLARERA> Plocklista eller 
utleveranskvitto har skrivit ut. Det går 
inte att LEVKLARERA en <RETUR> 

eller <KREDIT>.

•<LEVERANSREG> Utlevkvitto eller 
plocklista har skrivits ut.

NAMN Aln(30) Kundnamn.

ADR1 Aln(30) Adress 1.

ADR2 Aln(30) Adress 2. 

PADR Aln(30) Postadress.
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LAND AlfB(2) Landkod.

TELEFONNR Aln(18) Telefonnummer.

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

LEVADR AlnB(3) Leveransadress hämtas från kundregis-
ter, saknas Leveransadressnummer 
avses leverans till fakturaadress. 

TYP Toggle Ordertyp. 

•<UTLEV>

•<RETUR>

•<KREDIT>

LEVDAT  Date Kundens önskade leveransdatum. 

ORDDAT  Date Orderdatum.

VAL AlfB(3) Valuta hämtas från kundregistret och 
kan inte ändras.

KURS Num(9,4) Valuta kurs. Kan inte ändras.

BETALT Num(12,2) Inbetalt belopp från kund. Inklusive 
moms. 

INKL  Num(12,2) Varuvärde, inklusive moms för denna 
order. Exklusive FRAKT, EXPAVG och 
FÖRSÄK som anges på slutsidan (se 
nedan). 

EXKL Num(12,2) Varuvärde, exklusive moms. Exklusive 
FRAKT, EXPAVG och FÖRSÄK som 
anges på slutsidan (se nedan). 

KORD Aln(10) Kundens ordernummer.

KREF Aln(20) Kundens referens.

GODS Aln(20) Godsmärke.
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FIGURE 326. Leveransregistrering med vald plocklista fliken övrigt

KAT AlnB(3) Kundkategori.

DISTRIKT AlnB(3) Distriktsnummer.

BETVILLKOR AlnB(2) Betalningsvillkor. Om fältet FAKT/

ORDER är satt till <SAMFAKTURA> är 
BETVILLKOR ej ändringsbart.

LEVVILLKOR AlnB(2) Leveransvillkor. Om fältet FAKT/

ORDER är satt till <SAMFAKTURA> är 
LEVVILLKOR ej ändringsbart.

LEVSÄTT AlnB(2) Leveranssätt.

FACTORING Toggle Om kundens fakturor skall belånas 
eller inte, sk factoring.

•<JA> Kundens faktura skall belånas.

•<NEJ> Kundens faktura får ej belånas.

FÖLJESEDEL Toggle Utskriftskod gällande utskrifter av 
följesedel.

•<UTAN PRISER> Normal följesedel.

•<PRIS=P1> Prissatt följesedel med 
prislista 1, oavsett kundens prislista.

•<MED PRISER> Prissatt följesedel, 
används endast om kunden kräver 
följesedel med pris. 
Gardeco Datasystem AB 7-99



ORDERSYSTEM
Leveransregistrering

7-100

V

V

V

FRAKTBETALARE Toggle Fraktbetalare

•<AVSÄNDAREN>

•<MOTTAGAREN>

PRISLISTA Toggle Prislistenummer i orderns valuta.

•<1> Prislista 1.

•<2> Prislista 2.

•<3> Prislista 3.

•<4> Prislista 4.

•<5> Prislista 5.

FULLORDERLEV Toggle Uppgiften om full leverans hämtas från 
kundregistret.

•<NEJ> Restorder kan skapas. Ändras 
fältet FLEV till <J> efter första leverans 
innebär detta att resterande rader kom-
mer att levereras samtidigt.

•<JA> Endast komplett orderleverans. 
Gäller ej vid direktleverans eller lager-
skaff.

FAKT/ORDER Toggle Faktureringskod hämtas från kundreg-
istret.

•<EN PER ORDER> En faktura skapas 
för varje leverans av denna order.

•<SAMFAKTURA> Fakturan samfaktur-
eras för kunden. Betalnings- och lever-
ansvillkor hämtas från kundregistret.

•<PER LEVADRESS> Faktureras per 
kund och leveransadress. I detta läge 
måste en leveransadress vara ifylld för 
att ordern skall kunna lagras.

•<KONTATNOTA> Kunden betalar kont-
ant. Styrs av betalningsvillkoret.

RABATT Num(2,1) Kundrabatt hämtas från kundregistret. 
Denna rabatt kan ej kombineras med 
andra rabatter vid registrering av order-
rad.

KOSTST AlnB(6) Integrering till redovisningen. Om 
kostnadsställe skall anges särskilt för 
hela ordern skrivs kostnadsstället in. 
Artikelgrupper kan hänföras till ett 
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kostnadsställe. Kostnadsställe lämnas 
blank i orderhuvudet, 
se “Artikelgrupper” på sidan 5-41. Har 
kostnadsställe registrerats på en säljare, 
se “Säljare” på sidan 9-109. Hämtas 
detta kostnadsställe och läggs in för att 
gälla hela ordern.

PROJNR AlnB(6) Integrering till redovisningen. Skall 
intäkten hänföras till ett projekt anges 
projektnummer. Projektet måste vara 
upplagt och sökning kan ske.

Funktionstangenter orderhuvud

• SÖK i fältet KUND ger ett sökfönster, se “Kundsök” på sidan 9-127.

• SÖK i fältet ORDER med en vald kund ger visning av kundens order, 
se “Kundorder ordersök” på sidan 7-12. 

• SÖK i blankt fältet LEVADR visar samtliga leveransnummer för vald 
kund.

• SÖK i fältet KREF ger visning på upplagda kontakter till vald kund.

• SÄTTIN i fältet LEVADR ger möjlighet att lägga upp en ny lever-
ansadress, se “Leveransadress-kunder” på sidan 9-90. Om man try-
cker på SÄTTIN två gånger så hämtas nästa lediga 
leveransadressnummer.

• SÄTTIN i fältet KREF ger möjlighet att lägga upp en ny kontakt, se 
“Kontaktregister” på sidan 9-21.

• F5 i fältet ORDER ger visning av kundens ordernummersök, se 
“Kundens ordersök” på sidan 7-14.

Vald order Leveransklarering.

• F5 på kontantorder ger visning på tidigare leveranser och betalningar, 
se “Leverans- och betalningshistorik kontantorder” på sidan 7-17.

• F7 på kontantorder ger möjlighet att registrera ett förskottsbelopp, se 
“Förskottsbetalning” på sidan 7-20.

• F8 ger möjlighet att registrera eller titta på befintlig aktivitet, se 
“Registrering aktivitet” på sidan 9-25.

Vald order Leveransregistrering.

• F5 på kontantorder ger visning på tidigare leveranser och betalningar, 
se “Leverans- och betalningshistorik kontantorder” på sidan 7-17.

• F8 ger möjlighet att registrera eller titta på befintlig aktivitet, se 
“Registrering aktivitet” på sidan 9-25.
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FIGURE 327. Leveransklarering

Leveransklarering

Leveransklarering betyder att ordern är packad och klar för leverans. 
Endast lagerartiklar kan leveransklareras. Orderrader med leveranstyp 
DIRLEV kan inte heller leveransklareras, de överlämnas automatiskt till 
faktureringen i och med att tillhörande beställning inleveransregistreras 
och uppdateras. Kan eventuellt finnas en speciell lagerplats dit leveran-
sklara artiklar flyttas i inväntan på att kunden skall hämta leveransen 
eller dylikt. Rutinen visas endast om funktion är satt till JA, se “Före-
tagsregister fliken Inställningar” på sidan 9-10. 

Den information som står på plocklistan angående reserverat antal åter-
finns på orderraden. Skall en rad ändras anges radnummer och ett nytt 
levererat antal kan registreras. De rader som ändras visas i fönstret med 
en asterisk (*) med det registrerade antalet. Om en rad ej kan levereras 
fullt av en artikel enligt plocklistan och inleverans av artikeln sker efter 
utskrift av plocklista och fler kan levereras, ställs en fråga i orderhuvu-
det i samband med leveransklareringen: ”TA MED NYA VAROR”. Om 
man svarar ”JA” då, markeras dessa rader med ”+”. Man kan ändra en 
rad hur många gånger som helst. Det är den sista registreringen som 
gäller. Om avslut ej kan göras direkt kan man avbryta hela registrerin-
gen av ordern och återkomma senare. En orderrad får inte annulleras när 
den är i leveransklareringsläge. Man kan göra nyuppläggning av order-
rad i leveransregistreringsläge dock ej orderrader med leveranstyp 
DIRLEV eller LAGERSKAFF. De nyupplagda orderraderna markeras 
med ”+”. 

POS Int(3) Position.
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PLATS Aln(5)*2 Lagerplats.

ARTIKEL/BATCHNR AlnB(18) Artikelnummer.

Aln(18) Batchnummer.

BENÄMNING Aln(35)*2 Benämning 1 och benämning 2.

LEVERANS Num(6,3) Antal som beställts från respektive 
lagerställe.

Num(6,3) Antal som levereras från respektive 
lagerställe. Orderrader med leveranstyp 
LAGERSKAFF kan inte överlevereras.

ENH Aln(3) Hämtas från artikelregistret.

FÖRPACKNING Int(5) Förpackningsantal hos leverantör.

Aln(5) Förpackningsenhet.

Funktionstangenter leveransklarering

• SÄTTIN i fältet POS ger möjlighet att lägga upp en ny orderrad. Det 
går även bra att reservera de lagerplatser man tagit ifrån. Då ytterlig-
are orderrader ej önskas är det bara att trycka KLAR eller AVBRYTA 

för att återgå till orderradskvitteringen.

Övrig information orderradsregistrering vid 
leveransklarering

Orderrader som ej finns med på plocklistan men återfinns på ordern kan 
ej ändras under leveransklareringen. Dessa orderrader har ett leverans-
datum som är längre fram i tiden och kan endast ändrats efter att lever-
ansregisteringen är avslutad.
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FIGURE 328. Leveransregistrering

Leveransregistrering

Den information som står på plocklistan/utleveranskvittot angående 
reserverat antal återfinns på orderraden. Skall en rad ändras anges rad-
nummer och ett nytt levererat antal kan registreras. De rader som ändras 
visas i fönstret med en asterisk (*) med det registrerade antalet. Om en 
rad kräver serienummer visas det med ett ”s” för serienummer (s), se 
“Serienummer” på sidan 7-37. Om en rad ej kan levereras fullt av en 
artikel enligt plocklistan och inleverans av artikeln sker efter utskrift av 
plocklista och fler kan levereras, ställs en fråga i orderhuvudet i sam-
band med leveransregistrering: ”TA MED NYA VAROR”. Om man 
svarar ”JA” då, markeras dessa rader med ”+”. Man kan ändra en rad 
hur många gånger som helst. Det är den sista registreringen som gäller. 
Om avslut ej kan göras direkt kan man avbryta hela registreringen av 
ordern och återkomma senare. En orderrad får inte annulleras när den är 
i leveransregistreringsläge. När en orderrad har leveranstyp DIRLEV 
kan inga ändringar göras i leveransregistreringsläge. En orderrad som 
har leveranstyp DIRLEV överlämnas automatiskt till faktureringen i 
och med att tillhörande beställning inleveransregistreras och uppdateras. 
Man kan göra nyuppläggning av orderrad i leveransregistreringsläge 
dock ej orderrader med leveranstyp DIRLEV eller LAGERSKAFF. De 
nyupplagda orderraderna markeras med ”+”.

POS Int(3) Position.

PLATS Aln(5)*2 Lagerplats.

ARTIKEL/BATCHNR AlnB(18) Artikelnummer.
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Aln(18) Batchnummer.

BENÄMNING Aln(35)*2 Benämning 1 och benämning 2.

LEVERANS Num(6,3) Antal som beställts från respektive 
lagerställe.

Num(6,3) Antal som levereras från respektive 
lagerställe. Orderrader med leveranstyp 
LAGERSKAFF kan inte överlevereras.

ENH Aln(3) Hämtas från artikelregistret.

FÖRPACKNING Int(5) Förpackningsantal hos leverantör.

Aln(5) Förpackningsenhet.

Toggle

•<DELLEVERANS>

•<SLUTLEVERANS>

Funktionstangenter leveransregistrering

• SÄTTIN i fältet POS ger möjlighet att lägga upp en ny orderrad. Det 
går även bra att reservera de lagerplatser man tagit ifrån. Då ytterlig-
are orderrader ej önskas är det bara att trycka KLAR eller AVBRYT för 
att återgå till orderradskvitteringen. 

• Vid Ordertyp <RETUR> kan man reservera lagerplats samt batchnum-
mer på inleveranserna genom att trycka ENTER i fältet ANTAL, se 
“Ange lagerplats vid retur” på sidan 7-106. Detta gäller dock inte 
artiklar med struktur <RECEPT>. De hamnar på standardlagerplatsen 
utan batchnummer.

Övrig information orderradsregistrering vid 
leveransregistrering

Orderrader som ej finns med på plocklistan men återfinns på ordern kan 
ej ändras under leveransregisteringen. Dessa orderrader har ett leverans-
datum som är längre fram i tiden och kan endast ändrats efter att lever-
ansregisteringen är avslutad.
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FIGURE 329. Ange lagerplats vid retur

Ange lagerplats vid retur

BUFFERT Aln(5)*2 Buffertlagerplats. 

POS  Int(3) Position.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Lagerplats. Standardlagerplats föreslås. 

BATCHNUMMER Aln(18) Batchnummer. 

ANTAL Num(8,3) Antal.

SPÄRR Toggle Artikelstatus.

•<NEJ> Normal artikelstatus.

•<JA> Artikeln spärras på lagerplatsen.

Funktionstangenter ändra lagerplats vid inleverans

• KLAR lagrar registrerade ändringar och återgår till registreringen.
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FIGURE 330. Serienummer

Serienummer

De artiklar som angetts som serienummer kräver registrering av 
serienummer för det antal som angivits i leveransregisteringen. De 
orderrader med leveranstyp DIRLEV som kräver serienummer registre-
ras vid inleverans av tillhörande inköpsorder. Vid leveransklarering 
behövs inte serienummer anges.

RAD Int(3) Serienummerrad.

ART/SERIENR AlnB(18) Artikelnummer.

Aln(18) Serienummer. Anges samma serienum-
mer flera gånger erhålls felmeddelan-
det “Serienr ej unikt”.

Funktionstangenter serienummerregistering

• SÖK i fältet RAD ger visning på artiklarna och VÄLJ eller KLAR ger 
möjlighet att välja en artikel.

• AVBRYT avslutar s-nummerregistreringen. Redan inlagda serienum-
mer sparas dock förutsatt att inte levererat antal ändras därefter.

Övrig information serienummerregistrering

Registrerade serienummer uppdateras först efter att faktura och faktura-
journal skrivits ut. Mer information, se “Serienummer” på sidan 5-60.
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FIGURE 331. Avsluta levklarering/leveransregistrering

Avsluta leveransklarering/ leveransregistrering

TEXT AlnB(3) Möjlighet att ange fast textkod.

TEXTRAD Aln(45) * 9 Valfri text kan registreras.

STATUS Toggle Visar en orders status.

•<NY ORDER>

•<ANNULLERAD>

•<RESTORDER>

•<LEVERERAD>

•<FAKTURERAD>

FRAKT Num(7,2) Ange fraktbelopp på ordern.

EXPAVG Num(7,2) Ange expeditionsavgift på ordern.

FÖRSÄK Num(7,2) Ange försäkringsbelopp på ordern.

E-KRAV Num(9,3) Efterkrav. Används endast om externt 
fraktprogramm används.

VOLYM Num(9,3) Bruttovolym (i dm3/liter). 

NETTOV Num(9,3) Nettovikt (i kilo).

KOLLI Int(5) Ange antal kolli på ordern.
Gardeco Datasystem AB



ORDERSYSTEM
Leveransregistrering
UTSKR Toggle Vid leveransklarering.

•<INGEN>

•<UTLEVKVITTO> Skriver ut informa-
tion om vad som kommer att levereras 
och vad som blivit restnoterat.

Toggle Vid leveransregistrering.

•<INGEN>

•<FÖLJESEDEL> Skriver ut informa-
tion om restnoteringar med mera. 
Orderrader med leveranstyp DIRLEV 
tas ej med på följesedeln.

•<FAKTURA> 

•<KONTANT> Skriver ut ett kont-
antkvitto som visar vad kunden fått och 
betalat samt vad som finns kvar att lev-
erera och betala. Visas om kundordern 
har betalningsvillkor kontant.

Funktionstangenter avsluta levklar/leveransregistrering

• AVBRYT sparar ordern och avslutar inmatning.

• KLAR för att gå vidare till slutsida leveransregistrering, se “Slutsida 
leveransregistrering” på sidan 7-111.

• KLAR sparar ordern och skriver ut rapport om detta begärts.

• SÖK ger visning av fasta texter.
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FIGURE 332. Slutsida leveransklarering

Slutsida leveransklarering

LEVKLARERING AV ÖVERIGA RADER

Toggle Övriga rader avser de rader som inte 
kvitterats. Vid val <ENLIGT PLOCK-

LISTA> klarerar systemet det antal som 
finns i fältet reserverat på plocklistan. 
Om full leverans ej kan ske blir order-
raden dellevererad (om artikeln tillåter 
restnotering). Vid val <EJ LEVKLARE-

RAD> rörs ej dessa rader utan ligger 
kvar som beställda.

•<ENLIGT PLOCKLISTA> Alla rader 
som ej kvitterats manuellt, klareras 
enligt plocklista.

•<EJ LEVKLARERAD> Alla rader som 
ej kvitterats ligger kvar.

FLYTTA TILL LAGERPLATS

Aln(5)*2 Lagerplats som används för leveransk-
lara order.
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FIGURE 333. Slutsida leveransregistrering

Slutsida leveransregistrering

UTLEVERAT FRÅN LAGRET

Date Leveransdatum. Dagens datum anges 
automatiskt, men kan ändras.

FAKTURASTATUS Toggle Avvakta med faktura gör så att fakturan 
ligger på vänt. För att den skall komma 
med måste man manuellt gå in på 
ordern och frisläppa den. Detta görs 
genom att man går in på ordern och får 
en fråga om den skall frisläppas.

•<KLAR ATT FAKTURERA>

•<AVVAKTA MED FAKTURA> 

LEVERANS AV ÖVRIGA RADER

Toggle Övriga rader avser de rader som inte 
kvitterats. 
Vid val <ENLIGT PLOCKLISTA> lever-
erar systemet det antal som finns i fältet 
reserverat på plocklistan. Om full lev-
erans ej kan ske blir orderraden dellev-
ererad. 
Vid val <EJ LEVERERAT> rörs ej dessa 
rader utan ligger kvar som beställda.
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•<ENLIGT PLOCKLISTA> Alla rader 
som ej kvitterats manuellt, levereras 
enligt plocklista.

•<EJ LEVERERAT> Alla rader som ej 
kvitterats ligger kvar.

ORDERSTATUS Toggle Detta alternativ gör det möjligt att sätta 
en order till slutlevererad trots att inte 
allt har levererats.

•<RESTORDER OM DELLEV>

•<SLUTLEVERERAD ORDER> Sätter 
status på alla rader som ej är slutlevere-
rade till slutlevererade. 

Funktionstangenter slutsida leveransregistrering

• AVBRYT avbryter UTLEVERANS och återgår till avsluta leveran-
sregistrering. Detta kan vara bra om man vill ändra på till exempel 
Frakt eller Utskriftsval.

• KLAR sparar ordern och lämnar över ordern till Fakturering och 
skriver ut en rapport om detta begärts.

Övrig information slutsida leveransregistrering

När man går in på en orderrad och kvitterar i LEVERANSREG, mark-
eras raden med en “*” som visas till höger om radnumret. Vid SLUTS-
IDA LEVERANSREGISTRERING kan man välja vad man skall göra 
med övriga rader, det vill säga de utan “*”.Om man kvitterar en orderrad 
med ett mindre antal än det reserverade enligt plocklista och det inte 
finns något disponibelt antal på lagret, får man frågan “TA BORT 
RESERVERATION”. Detta för att den inte skall komma ut på plock-
lista, utan att det finns något på lager. Detta inträffar normalt endast om 
lagersaldot är felaktigt eller att varan levererats till en kund som ej haft 
reserverat antal på plocklistan.
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FIGURE 334. Slutsida kontantbetalning

Slutsida kontantbetalning

ATT BETALA Num(12,2) Belopp att betala.

ERHÅLLET FRÅN KUND

KONTANTER Num(12,2) Hur mycket kunden har betalat i kont-
anta pengar.

BETALKORT Num(12,2) Hur mycket kunden skall betala med 
kort. Om avtal slutits om kortterminal 
med pinkodläsare kommer en kort-
betalningsbild att visas när man tryckt 
KLAR för att skicka betalning, se 
“Kortbetalning” på sidan 9-79.

KONTANTUTTAG Num(12,2) Belopp som skall dras från kort men 
kund önskar få ut i kontanter.

PRESENTKORT AlnB (10) Presentkorts/tillgodokvittonummer.

Num (12,2) Belopp som skall utnyttjas på pre-
sentkortet/tillgodokvitto.

BONUSCHECK AlnB (10) Bonuschecksnummer.

Num (12,2) Belopp som skall utnyttjas på bonus-
checken.
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ANNAT Toggle *2 Andra sätt som kund kan betala på, ex 
med Check.

Num (12,2) Belopp.

SUMMA Num (12,2) Det totala belopp kunden betalar.

TILLGODO TILLBAKANum (12,2)  Tillgodokvitto vid retur. 

KONTANT TILLBAKANum (12,2) Vid överbetalning visas det belopp 
kunden skall få tillbaka. 

Funktionstangenter slutsida kontantbetalning

• KLAR sparar ordern och lämnar över den till Kassaavstämningen.

• SÖK i fältet PRESENTKORT ger visning på ej utnyttjade presentkort 
och tillgodokvitton.
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Utskrift kundorder

FIGURE 335. Utskrift kundorder

Utskrift kundorder allmänt

Skriver ut plocklistor, utleveranskvitton, orderbekräftelser och profor-
mafakturor. Det går att skriva ut såväl enstaka som flera per gång.

LISTA Toggle Anger vilken lista som önskas.

•<PLOCKLISTA>

•<UTLEVERANSKVITTO>

•<ORDERBEKRÄFTELSE>

•<PROFORMA>

Övrigt

Om ordernummer inte anges vid utskrift av plocklista, utleveranskvitto 
eller orderbekräftelse så skrivs alla order ut som inte redan har varit 
utskrivna. Plocklistor och utleveranskvitton skrivs endast ut i denna 
rutin om leverans kan ske av minst en av orderraderna. Har ordern 
märkts med <JA> för full leverans måste alla raderna vara möjliga att 
leverera för att utskrift skall ske. Observera att en order kan ändras till 
full leverans när som helst, till exempel efter första leverans så att rest-
erande rader endast levereras när alla varor kommit hem. Orderrader 
med leveranstyp DIRLEV skrivs inte ut på proformafakturan eller 
plocklistan.
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FIGURE 336. Utskrift plocklista

Utskrift plocklista

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

MAX ANTAL Toggle Max antal plocklistor i samma utskrifts 
omgång. Funktionen sätts i företagsreg-
istret, se “Företagsregister fliken 
Inställningar” på sidan 9-10. Kan 
ändras temporärt i rutinen.

•<JA> Funktionen används.

•<NEJ> Funktionen används ej.

Int (2) Det antal plocklistor som skall komma 
ut om funktionen används.

BLOCK AlnB(1) Block.

KUNDNR AlnB(10) Kundnummer.

ORDERNR Int(10) Används om man vill ha ut en enstaka 
order. Om man anger ett ordernummer 
stängs LEVERANSDATUM toggle, 
RESTORDER och LEVERANSSÄTT 
fälten.
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LEVERANSDATUM Toggle Leveransdatum.

•<T.O.M> Skriver ut plocklistor med 
leveransdatum tidigare eller lika med 
angivet datum.

•<ENDAST> Skriver ut plocklistor med 
leveransdatum lika med angivet datum.

Date Ger som standardförslag “dagens 
datum”.

RESTORDER Toggle Restorder.

•<JA> Skriver ut alla order.

•<NEJ> Skriver endast ut de order där 
tidigare leverans ej skett.

LEVERANSSÄTT AlnB(2) Gör urval på ett leveranssätt. Blankt 
fält ger alla. Detta fält används för att få 
ut leveranser till en viss speditör. 

Funktionstangenter utskrift plocklista

• AVBRYT avslutar rutinen.

• KLAR kontrollerar ifyllda sökvillkor och utskrift kan startas.

• PIL UPP i BLOCK ger möjlighet att ändra/skriva in ett lagerställe. 

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen. 

• SÖK i fältet KUNDNR ger ett sökfönster, se “Kundsök” på sidan 
9-127.

• SÖK i fältet LEVERANSSÄTT ger visning av leveranssätt.

• SÖK i fältet ORDERNR ger visning av order som kan skrivas ut.

• F5 i fältet ORDERNR ger ett sökfönster, se “Kundens ordersök” på 
sidan 7-119.

Övrig information utskrift plocklista

Rutinen skriver inte ut Returplocklistor. De kan skrivas ut i Kundorder-
rutinen när så önskas.
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FIGURE 337. Sök kundorder

Sök kundorder

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

ORDDAT Date Orderdatum.

LEVDAT Date Leveransdatum.

KUNDORDNR AlnB(10) Kundens ordernummer.

KUNDREFERENS AlnB(20) Kundens referens.

LS AlnB(2) Lagerställe.

STATUS Toggle Orderstatus.

•<BEKRÄFTAD> Orderbekräftelse är 
utskriven.

•<NY ORDER > Ny order.

•<RESTORDER> Restorder.

Funktionstangenter sök kundorder

• VÄLJ på upplyst kundorderrad gör så att ordern kommer in i utskrift-
släge.

• AVBRYT för att återgå till urvalsfönstret.
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FIGURE 338. Kundens ordersök

Kundens ordersök

KUNDENS ORDERNR

AlnB(25) Kundens ordernummer.

KUNDENS REFERENS

AlnB(25) Kundens referens.

GODSMÄRKE AlnB(25) Godsmärke.

LEVSÄTT AlnB(25) Leveranssätt.

LEVDATUM AlnB(25) Kundens önskade leveransdatum.

LAGER AlnB(25) Lagerställe.
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FIGURE 339. Visning kundens ordersök

Visning kundens ordersök

Resultatet från kundens ordersök.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

LEVDAT Date Leveransdatum.

KUNDORDNR AlnB(10) Kundens ordernummer.

KUNDREFERENS AlnB(20) Kundens referens.

GODSMÄRKE AlnB(20) Godsmärke.

LS AlnB(2) Lagerställe.

STATUS Toggle Orderstatus.
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•<BEKRÄFTAD> Orderbekräftelse är 
utskriven.

•<NY ORDER > Ny order.

•<RESTORDER> Restorder.

•<PLOCKLISTA> Plocklista utskriven.

•<LEVKLAR> Leveransklar.

•<UTLEVKVITTO> Utleveranskvitto 
utskrivet.

•<SLUTLEV> Slutlevererad.

•<SLUTBET> Slutbetald.

•<SLUTFAKT> Slutfaktureras.

•<ANNULLERAD> Annullerad.
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FIGURE 340. Utskrift utleveranskvitto

Utleveranskvitto

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

MAX ANTAL Toggle Max antal utleveranskvitton i samma 
utskrifts omgång. Funktionen sätts i 
företagsregistret, se “Företagsregister 
fliken Inställningar” på sidan 9-10. Kan 
ändras temporärt i rutinen.

•<JA> Funktionen används.

•<NEJ> Funktionen används ej.

Int Det antal utleveranskvitton som skall 
komma ut om funktionen används.

BLOCK AlnB(1) Block.

KUNDNR AlnB(10) Kundnummer.

ORDERNR Int(10) Används om man vill ha ut en enstaka 
order. Om man anger ett ordernummer 
stängs LEVERANSDATUM toggle, 
STATUS, BETVILLKOR och 
LEVERANSSÄTT fälten.
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LEVERANSDATUM Toggle Leveransdatum.

•<T.O.M> Skriver ut utleveranskvitton 
med leveransdatum tidigare eller lika 
med angivet datum.

•<ENDAST> Skriver ut utleveranskvit-
ton med leveransdatum lika med angi-
vet datum.

Date Ger som standardförslag “dagens 
datum”.

STATUS Toggle

•<LEVKLARERAD> Skriver ut alla 
order som är leveransklara.

•<EJ UTSKRIVNA> Skriver endast ut de 
order som inte tidigare skrivits ut. 

BETVILLKOR AlnB(2) Betalningsvillkor.

LEVERANSSÄTT AlnB(2) Gör urval på ett leveranssätt. Blankt 
fält ger alla. Detta fält används för att få 
ut leveranser till en viss speditör.

Funktionstangenter utleveranskvitto

• AVBRYT avslutar rutinen.

• KLAR kontrollerar ifyllda sökvillkor och en dialogruta “STARTA 
UTSKRIFT” startas.

• PIL UPP i fältet BLOCK ger möjlighet att ändra/skriva in ett lager-
ställe. 

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen. Fältet får ej vara 
blankt. 

• SÖK i fältet KUNDNR ger ett sökfönster, se “Kundsök” på sidan 
9-127.

• SÖK i fältet LEVERANSSÄTT ger visning av leveranssätt.

• SÖK i fältet ORDERNR ger visning av order där utleveranskvitto kan 
skrivas ut.

• F5 i fältet ORDERNR ger ett sökfönster, se “Kundens ordersök” på 
sidan 7-125.
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FIGURE 341. Sök kundorder

Sök kundorder

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

ORDDAT Date Orderdatum.

LEVDAT Date Leveransdatum.

KUNDORDNR AlnB(10) Kundens ordernummer.

KUNDREFERENS AlnB(20) Kundens referens.

LS AlnB(2) Lagerställe.

STATUS Toggle Orderstatus.

•<BEKRÄFTAD> Orderbekräftelse är 
utskriven.

•<LEVKLAR> Order klar för leverans.

•<NY ORDER > Ny order.

•<RESTORDER> Restorder.

Funktionstangenter sök kundorder

• VÄLJ på upplyst kundorderrad gör så att ordern kommer in i utskrift-
släge.

• AVBRYT för att återgå till urvalsfönstret.
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FIGURE 342. Kundens ordersök

Kundens ordersök

KUNDENS ORDERNR

AlnB(25) Ordernummer.

KUNDENS REFERENS

AlnB(25) Kundens referens.

GODSMÄRKE AlnB(25) Godsmärke.

LEVSÄTT AlnB(25) Leveranssätt.

LEVDATUM AlnB(25) Kundens önskade leveransdatum.

LAGER AlnB(25) Lagerställe.
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FIGURE 343. Visning kundens ordersök

Visning kundens ordersök

Resultatet från kundens ordersök.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

LEVDAT Date Leveransdatum.

KUNDORDNR AlnB(10) Kundens ordernummer.

KUNDREFERENS AlnB(20) Kundens referens.

GODSMÄRKE AlnB(20) Godsmärke.

LS AlnB(2) Lagerställe.

STATUS Toggle Orderstatus.
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•<BEKRÄFTAD> Orderbekräftelse är 
utskriven.

•<LEVKLAR> Order klar för leverans.

•<NY ORDER > Ny order.

•<RESTORDER> Restorder.

•<PLOCKLISTA> Plocklista utskriven.

•<LEVKLAR> Leveransklar.

•<UTLEVKVITTO> Utleveranskvitto 
utskrivet.

•<SLUTLEV> Slutlevererad.

•<SLUTBET> Slutbetald.

•<SLUTFAKT> Slutfaktureras.

•<ANNULLERAD> Annullerad.
Gardeco Datasystem AB 7-127



ORDERSYSTEM
Utskrift kundorder

7-128
FIGURE 344. Utskrift orderbekräftelse

Utskrift orderbekräftelse 

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

KUNDNR AlnB(10) Kundnummer.

ORDERNR Int(10) Används om man vill ha ut en enstaka 
order. Alla order skrivs ut som inte 
skrivits ut tidigare om man ej gör urval 
på ordernummer. Om en orderbekräf-
telse redan är utskriven får man en 
dialogruta “ORDERBEKRÄFTELSE 
ÄR REDAN UTSKRIVEN” som 
måste bekräftas för att skrivas ut igen.

LEVERANSDATUM Toggle

•<T.O.M> Skriver ut orderbekräftelser 
med leveransdatum tidigare eller lika 
med angivet datum.

•<ENDAST> Skriver ut orderbekräf-
telser med leveransdatum lika med 
angivet datum.

Date Leveransdatum. Ger som standardförs-
lag ”dagens datum”.
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Funktionstangenter utskrift orderbekräftelse

• AVBRYT avslutar rutinen.

• KLAR kontrollerar ifyllda sökvillkor och en dialogruta “STARTA 
UTSKRIFT” startas.

• PIL UPP i fältet KUNDNR ger möjlighet att ändra/skriva in ett lager-
ställe. 

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen. Fältet får ej vara 
blankt. 

• SÖK i fältet KUNDNR ger ett sökfönster, se “Kundsök” på sidan 
9-127.

• SÖK i fältet ORDERNR ger visning av order där orderbekräftelse kan 
skrivas ut.

• F5 i fältet ORDERNR ger ett sökfönster,se “Kundens ordersök” på 
sidan 7-132.

Övrig information utskrift orderbekräftelse

Då delleveranser gjorts på en order och omuttag av orderbekräftelsen 
görs, skrivs endast det antal som är kvar att leverera samt det kvarvar-
ande beloppet att betala ut. Orderbekräftelsen skriver ut orderrader med 
status registrerad och dellevererad.
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FIGURE 345. Sök kundorder

Sök kundorder

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

ORDDAT Date Orderdatum.

LEVDAT Date Leveransdatum.

KUNDORDNR AlnB(10) Kundens ordernummer.

KUNDREFERENS AlnB(20) Kundens referens.

LS AlnB(2) Lagerställe.

STATUS Toggle Orderstatus.

•<BEKRÄFTAD> Orderbekräftelse är 
utskriven.

•<LEVKLAR> Order klar för leverans.

•<NY ORDER > Ny order.

•<PLOCKLISTA> Plocklista är 
utskriven.

•<RESTORDER> Restorder.

•<UTLEVKVITTO> Utleveranskvitto är 
utskrivet.
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Funktionstangenter sök kundorder

• VÄLJ på upplyst kundorderrad gör så att ordern kommer in i utskrift-
släge.

• AVBRYT för att återgå till urvalsfönstret.
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FIGURE 346. Kundens ordersök

Kundens ordersök

KUNDENS ORDERNR

AlnB(25) Kundens ordernummer.

KUNDENS REFERENS

AlnB(25) Kundens referens.

GODSMÄRKE AlnB(25) Godsmärke.

LEVSÄTT AlnB(25) Leveranssätt.

LEVDATUM AlnB(25) Kundens önskade leveransdatum.

LAGER AlnB(25) Lagerställe.
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FIGURE 347. Visning kundens ordersök

Visning kundens ordersök

Resultatet från kundens ordersök.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

LEVDAT Date Leveransdatum.

KUNDORDNR AlnB(10) Kundens ordernummer.

KUNDREFERENS AlnB(20) Kundens referens.

GODSMÄRKE AlnB(20) Godsmärke.

LS AlnB(2) Lagerställe.
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 STATUS Toggle Orderstatus.

•<NY ORDER > Ny order.

•<BEKRÄFTAD> Orderbekräftelse är 
utskriven.

•<RESTORDER> Restorder.

•<PLOCKLISTA> Plocklista är 
utskriven.

•<LEVKLAR> Order klar för leverans.

•<UTLEVKVITTO> Utleveranskvitto 
utskrivet.

•<SLUTLEV> Slutlevererad.

•<SLUTBET> Slutbetald.

•<SLUTFAKT> Slutfaktureras.

•<ANNULLERAD> Annullerad.
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FIGURE 348. Utskrift proformafaktura

Utskrift proformafaktura

I denna rutin har man möjlighet att begränsa urvalet på proformafak-
turan genom att göra urval på leveransdatum, till skillnad från kun-
dorderrutinen, se “Slutsida beställning kundorder” på sidan 7-57. Blankt 
på leveransdatum ger utskrift av alla orderrader.

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

KUNDNR AlnB(10) Kundnummer.

ORDERNR Int(10) Ordernummer. 

LEVERANSDATUM Toggle Leveransdatum.

•<T.O.M> Skriver ut orderrader med 
leveransdatum tidigare eller lika med 
angivet datum.

•<ENDAST> Skriver ut orderrader med 
leveransdatum lika med angivet datum.

Date Leveransdatum. Ger som standardförs-
lag ”dagens datum”
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Funktionstangenter utskrift proformafaktura

• AVBRYT avslutar rutinen.

• KLAR kontrollerar ifyllda sökvillkor och en dialogruta “STARTA 
UTSKRIFT” startas.

• PIL UPP i fältet KUNDNR ger möjlighet att ändra/skriva in ett lager-
ställe. 

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen. Fältet får ej vara 
blankt. 

• SÖK i fältet KUNDNR ger ett sökfönster, se “Kundsök” på sidan 
9-127.

• SÖK i fältet ORDERNR ger visning av order där proformafaktura kan 
skrivas ut.

• F5 i fältet ORDERNR ger ett sökfönster,se “Kundens ordersök” på 
sidan 7-139.

Övrig information utskrift proformafaktura

Oavsett eventuella delleveranser på en orderrad visas alltid det ursprun-
gliga beställda antalet och beloppet. Proformafakturan skriver ut order-
rader med status registrerad, dellevererad, slutlevererad samt 
slutfakturerad. Annullerade orderrader skrivs ej ut.
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FIGURE 349. Sök kundorder

Sök kundorder

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

ORDDAT Date Orderdatum.

LEVDAT Date Leveransdatum.

KUNDORDNR AlnB(10) Kundens ordernummer.

KUNDREFERENS AlnB(20) Kundens referens.

LS AlnB(2) Lagerställe.

STATUS Toggle Orderstatus.

•<BEKRÄFTAD> Orderbekräftelse är 
utskriven.

•<LEVKLAR> Order klar för leverans.

•<NY ORDER > Ny order.

•<PLOCKLISTA> Plocklista är 
utskriven.

•<RESTORDER> Restorder.

•<SLUTFAKT> Ordern är slutfakturerad.

•<SLUTLEV> Ordern är slutlevererad.

•<SLUTBET> Ordern är slutbetald.

•<ANNULLERAD> Annullerad.
Gardeco Datasystem AB 7-137



ORDERSYSTEM
Utskrift kundorder

7-138
Funktionstangenter sök kundorder

• VÄLJ på upplyst kundorderrad gör så att ordern kommer in i utskrift-
släge

• AVBRYT för att återgå till urvalsfönstret
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FIGURE 350. Kundens ordernummersök

Kundens ordersök

KUNDENS ORDERNR

AlnB(25) Kundens ordernummer.

KUNDENS REFERENS

AlnB(25) Kundens referens.

GODSMÄRKE AlnB(25) Godsmärke.

LEVSÄTT AlnB(25) Leveranssätt.

LEVDATUM AlnB(25) Kundens önskade leveransdatum.

LAGER AlnB(25) Lagerställe.
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FIGURE 351. Visning kundens ordernummer

Visning kundens ordernummer

Resultatet från kundens ordernummersök.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

LEVDAT Date Leveransdatum.

KUNDORDNR AlnB(10) Kundens ordernummer.

KUNDREFERENS AlnB(20) Kundens referens.

GODSMÄRKE AlnB(20) Godsmärke.

LS AlnB(2) Lagerställe.

STATUS Toggle Orderstatus.
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•<BEKRÄFTAD> Orderbekräftelse är 
utskriven.

•<LEVKLAR> Order klar för leverans.

•<NY ORDER > Ny order.

•<PLOCKLISTA> Plocklista är 
utskriven.

•<RESTORDER> Restorder.

•<SLUTFAKT> Ordern är slutfakturerad.

•<SLUTLEV> Ordern är slutlevererad.

•<SLUTBET> Ordern är slutbetald.

•<ANNULLERAD> Annullerad.
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Ej levererade order

FIGURE 352. Ej levererade order

Ej levererade order allmänt

Samtliga kund-och butiksorder som ännu ej levererats kan skrivas ut i 
denna rutin. De orderrader som ännu ej reserverats i lager kan här även 
ändras till reserverad. Detta innebär att systemet kontrollerar om det 
finns varor i lager som är disponibla och reserverar dessa för de order 
som valts ut. Saknas disponibelt antal blir orderraden en restorder med 
plats i kön enligt begärt leveransdatum. För att se de order som ej 
reserverats kan utskrift göras med urval av leveransstatus satt till ORE-
SERVERADE. Observera att en order alltid reserveras vid utskrift av 
plocklista, se “Utskrift kundorder allmänt” på sidan 7-115.

FUNKTION Toggle

•<UTSKRIFT>

•<RESERVERA>
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FIGURE 353. Utskrift ej levererade order

Utskrift ej levererade order

URVAL

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

ARTIKELNUMMER AlnB(21) Urval artikelnummer.

ARTIKELGRUPP AlnB(9) Urval artikelgrupp.

KUND AlnB(21) Urval kundnummer.

LEVERANSDATUM Toggle

•<T.O.M.> Visar alla orderrader med 
leveransdatum mindre än eller lika med 
angivet datum.

•<ENDAST> Visar endast de orderrader 
som har ett leveransdatum lika med 
angivet datum.

Date Urval leveransdatum. Dagens datum 
föreslås.

LEVERANSSTATUS Toggle

•<SAMTLIGA>

•<ORESERVERADE> Visar endast de 
som ännu ej reserverats i lager.
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UTDATA Toggle

•<DETALJER>

•<TOTALER>

SORTERING Toggle

•<ARTGRUPPER>

•<KUNDNR>

Funktionstangenter utskrift ej levererade order

• PIL UPP i fältet ARTIKELNUMMER ger möjlighet att ändra/skriva in 
ett lagerställe. 

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen. Blankt urval ger alla.

• SÄTTIN i fältet LEVERANSDATUM ger dagens datum.

Övrig information utskrift ej levererade order

Samtliga order som ännu ej levererats utgör underlag för denna rapport. 
Informationen kan visas på fyra olika sätt, det vill säga med detaljer 
eller totaler samt via sortering på kund alternativt per artikelgrupp. Öns-
kas del av orderstocken kan detta ske via urvalsfälten ARTIKELNUM-

MER, ARTIKELGRUPP, KUNDNUMMER samt LEVERANSDATUM. 
Observera möjligheten att ange “datum” för att visa order som redan 
borde ha levererats.
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FIGURE 354. Ändra order till reserverad

Ändra order till reserverad

Samtliga order som påträffas enligt urval och är oreserverade sätts till 
reserverad, då disponibelt antal finns tillgängligt. I annat fall sätts de 
som restorder och står i tur i leveransdatumordning.

URVAL

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

ORDERNUMMER AlnB(21) Urval ordernummer.

ARTIKELNUMMER AlnB(21) Urval artikelnummer.

ARTIKELGRUPP AlnB(9) Urval artikelgrupp.

LEVERANSDATUM Toggle

•<T.O.M.> Tar med orderrader med lev-
eransdatum mindre än/lika med angivet 
datum.

•<ENDAST> Tar endast med orderrader 
som har leveransdatum lika med angi-
vet datum.

Date Urval leveransdatum. Det kan vara 
lämpligt att sätta fram datumet en till 
två veckor beroende på leveranstiden 
från leverantör.
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Funktionstangenter ändra order till reserverad

• PIL UPP i fältet ORDERNUMMER ger möjlighet att ändra/skriva in ett 
lagerställe. 

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen. Blankt urval ger alla.

Kundavtal

FIGURE 355. Kundavtal

Kundavtal allmänt

Avtalshanteringen gör det möjligt att ge en kund eller kundkategori ett 
unikt pris eller rabatt på en artikel eller artikelgrupp.

Artiklar med volymberoende pris innefattas även av avtalsregistret. 
Detta innebär att kunden får pris och rabatt enligt avtal men kan erhålla 
bättre pris beroende på antal.
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För artiklar och artikelgrupper kan alternativt pris och rabatt, endast pris 
eller endast rabatt registreras. Om endast rabatt registreras, (fältet PRIS 
sätt till “0.00”), hämtas priset från artikelregistret vilket förenklar 
hanteringen vid prisändringar. Vilket prislistenummer som priset skall 
hämtas från kan alltid anges.Avtal bör i första hand registreras som rab-
atter från aktuell prislista via kundkategori och artikelgrupp. Därefter 
registreras avvikelser från dessa i följande ordning, kategori-artikel, 
kund-artikelgrupp och kund-artikel. Undantagshanteringen innefattar 
följande logik, endast avvikelser från högre avtalspris behöver alltså 
registreras.

• Kunden tillhör en kategori, artikeln en artikelgrupp.

• första undantag kategori - artikel

• andra undantag kund - artikelgrupp

• tredje undantag kund - artikel

.

FIGURE 356. Kundavtal med vald kund

Kundavtal

Kund eller kundkategori väljs, KLAR ger registreringsfönster.

KUNDNUMMER AlnB(10) Kundnummer.

KAT AlnB(3) Kundkategori kan anges om kundnum-
mer lämnats blankt.

NAMN Aln(30) Kundnamn eller kundkategori 
beroende på vad som valts.
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POSTADRESS Aln(30) Postadress om kundnummer valts.

SÖKBEGREPP AlnB(10) Sökbegrepp om kundnummer valts.

Funktionstangenter kundavtal

• SÖK i fältet KUND ger ett sökfönster, se “Kundsök” på sidan 9-127.

• SÖK i fältet KAT ger rullbild på befintliga kategorier.

FIGURE 357. Kundavtal registrering av rader

Kundavtal priser

Registrering av kundavtal med avseende på artikel eller artikelgrupp. 

För en kund, som tillhör en Kundkategori, som har flera avtal inlagda i 
kundavtalsregistret gäller följande prioritetsordning.

• KUNDKATEGORI/ARTIKELGRUPP - första avtalsnivå vid reg.

• KUNDKATEGORI/ARTIKEL - undantagsnivå 1.

• KUND/ARTIKELGRUPP - undantagsnivå 2.

• KUND/ARTIKEL - undantagsnivå 3.

Detta innebär att om ett avtal KUND/ARTIKEL hittas, så väljer syste-
met alltid detta avtalsvillkor.
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AVSER Toggle Väljer vilken typ man vill registrera på, 
bekräfta med ENTER.

•<ARTIKEL>

•<ARTGRUPP>

NUMMER AlnB(18) Artikelnummer eller artikelgrupp 
beroende på vad fältet AVSER valts till. 
För nytt nummer, tryck SÄTTIN.

Aln(35) Benämning 

VAL AlfB(3) Valutakod, hemvaluta föreslås.

PRIS Num(10,2) Avtalat pris. Om fältet sätts till noll 
bestäms priset av angiven rabatt med 
pris från vald prislista.

RAB% Num(2,1) Avtalad rabatt i procent.

PRL Toggle Prislista. Om artikelns prislista är ink-
lusive moms visas det i togglen med ett 
I framför. Om ett pris har angetts i fältet 
PRIS visar prislistan om beloppet är 
inkl eller exkl moms.Registrera ett 
avtal med en kund som har prislista två, 
föreslås prislista 2 vid nyupplägg.

•<1>

•<2>

•<3>

•<4>

•<5>

DATUM Date Valfritt datum för ändringen kan regis-
treras, SÄTTIN ger dagens datum.

AVTALAT/LEV Num(10,3) Registrering kan ske för kombinationen 
KUND/ARTIKEL. Kvot anger av 
kunden lovade inköp. Avropat antal 
uppdateras vid varje leverans men vär-
det kan nollställas/ändras.

Funktionstangenter kundavtal priser

• AVBRYT i AVSER avbryter rutinen och återgår till föregående fönster.

• AVBRYT i fältet NUMMER gör fältet AVSER till aktuellt fält.

• AVBRYT i Nypostläge och Ändraläge nollställer fältet NUMMER och 
avbryter aktuell inmatning, ingenting har lagrats. 
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• KLAR i Nypost och Ändraläge lagrar inmatade värden och ställer 
markören i fältet NUMMER.

• SÖK i fältet AVSER gör visningsfönstret aktuellt och redan inmatade 
avtal kan väljas.

• SÖK i fältet NUMMER ger ett sökfönster, se “Artikelsök” på sidan 
9-120.

Övrig information kundavtal priser

Observera att kampanjpriser och kvantitets beroende priser gäller endast 
om dessa ger kunden ett bättre pris än det avtalade. 
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FIGURE 358. Utskriftsval

Utskriftsval

Denna rutin ger möjlighet till att skriva ut flera rapporter med olika 
urval.

KUNDNR AlnB(21) Kundnummer, blank ger alla, 
“1000:1050” ger alla kundnummer 
mellan 1000 och 1050.

ARTIKLAR Toggle Skall kundavtal artiklar skrivas ut?

•<JA>

•<NEJ>

ARTGRUPPER Toggle Skall kundavtal artikelgrupper skrivas 
ut?

•<JA>

•<NEJ>

KATEGORI AlnB(7) Kundkategorikod, blank ger alla, 
“100:300” ger alla kategorier mellan 
100 och 300.

ARTIKLAR Toggle Skall kategoriavtal artiklar skrivas ut?

•<JA>

•<NEJ>
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ARTGRUPPER Toggle Skall kategoriavtal artikelgrupper skri-
vas ut?

•<JA>

•<NEJ>

Funktionstangenter utskriftsval

• AVBRYT avslutar rutinen.

• KLAR kontrollerar ifyllda sökvillkor och en dialogruta “STARTA 
UTSKRIFT” startas.

Övrig information kundavtal

Vid registrering av orderrader ser man om en kund fått ett avtal genom 
att ett “B” visas, se “Orderradsregistrering vid beställning” på sidan 
7-24. Om man önskar ge kunden en prislista baserad på avtalade priser 
eller skicka en fil till kundens datasystem, se “Prislista” på sidan 2-102.
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Ordervärde i perioder

FIGURE 359. Ordervärde i perioder

Ordervärde i perioder

Rapporten visar de kundorder som är beställda men ännu ej levererade, 
fördelade i perioder med valfri längd. Urval kan ske på artikelnummer 
samt artikelgrupp.

URVAL

ARTIKELNUMMER AlnB(21) Urval artikelnummer, blank ger alla 
artiklar.

ARTIKELGRUPP AlnB(9) Urval artikelgrupp, blank ger alla 
artikelgrupper.

UTDATA

VISA Toggle

•<ARTGRUPPER>

•<ARTIKLAR>

PERIODLÄNGD Int(2) Välj periodens längd.

Toggle

•<DAGAR>

•<MÅNADER>
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Levererade ej fakturerade order

FIGURE 360. Levererade ej fakturerade order

Levererade ej fakturerade order

Rapporten visar samtliga order som utlevererats, men ännu ej fakture-
rats. De order som stoppats för fakturering kan visas separat via URVAL.

LAGER AlnB(2) Lagerställe.

URVAL Toggle

•<SAMTLIGA>

•<STOPPADE>

KUNDNR AlnB(21) Urval kundnummer, blank ger alla.

Funktionstangenter beställda artiklar

• PIL UPP i fältet URVAL ger möjlighet att ändra/skriva in ett lager-
ställe. 

• SÖK i fältet LAGER ger visning på lagerställen. Blankt urval ger alla.

Övrig information Levererade ej fakturerade order

Rapporten körs lämpligen vid bokslut och periodslut för kontroll att alla 
leveranser är fakturerade.
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Fraktsedel

FIGURE 361. Fraktsedel

Fraktsedel allmänt

Utskrift av frakthandlingar kan ske för de vanligaste typerna. SIS frakt-
sedeln med adresslapp kan användas till de flesta åkerier. Postens före-
tagspaket finns som komplement, med eller utan postförskottsavi. Efter 
utskrift samlas en historik under varje kund som visar vilka leveranser 
som skett samt fraktsedelsnummer för de fall godset skall eftersökas.

FUNKTION Toggle Väljer funktion.

•<FRAKTSEDEL/ADRESSLAPPAR> För 
registrering samt uttag av fraktsedlar 
med tillhörande adresslappar.

•<ADRESSLAPPAR> För registrering 
samt uttag av adresslappar.

Funktionstangenter fraktsedel

• F5, se “Leveransinformation” på sidan 7-158.
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FIGURE 362. Fraktsedel/Adresslappar

Fraktsedel/Adresslappar

FRAKTNR Aln(18) Fraktsedelsnummer.

ORDERNR 1 Int(10) Ordernummer 1.

ORDERNR 2 Int(10) Ordernummer 2.

ORDERNR 3 Int(10) Ordernummer 3.

LEVADRNR AlnB(3)*2 Leveransadressnummer.

KUNDNAMN Aln(30) Kundnamn.

LEVADRESS Aln(30) Leveransadress.

POSTADRESS Aln(30) Postadress.

GODSMÄRKE Aln(20) Godsmärke.

KUNDREF Aln(20) Kundens referens.

TELEFON Aln(20) Telefonnummer till kundens referens.

LEVERANSANVISNING

Aln(42)*2 Leveransanvisning rad 1 och 2.

GODSADRESSNR Aln(10) Godsadressnummer.
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SPED/LEVS AlnB(2) Speditör/Leveranssätt.

Aln(20) Benämning.

EFTERKRAV Num(7,2) Efterkrav i SEK.

FRAKTBETAL Toggle Fraktbetalare.

•<AVSÄNDAREN>

•<MOTTAGAREN>

MOTTAG KNR Aln(10) Mottagarens kundnummer.

KOLLIANTAL Int(4) Antal kolli.

KOLLISLAG Toggle Kollislag.

•<PAKET>

•<PALL>

•<BREV>

•<CONT>

ADRLAPPAR Int(4) Antal adresslappar.

BRUTTOVIKT Num(9,3) Bruttovikt.

VOLYM KBM Num(9,3) Volym i kubikmeter.

Funktionstangenter fraktsedel/adresslappar

• AVBRYT avslutar rutinen.

• KLAR kontrollerar ifyllda uppgifter och en dialogruta “STARTA 
UTSKRIFT” startas.

• SÖK i fältet SPED/LEVS ger visning av leveranssätt.

• F5 för ändring av fraktnummer, se “Nummerändring” på sidan 7-157. 
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FIGURE 363. Nummerändring

Nummerändring

Används för att flytta fram eller tillbaka nummerserien då en blankett 
med förtryckt nummer ej stämmer med systemets nummerserie. 
Ändring av helt ny nummerserie, görs i Företagsregistret, se “Nummers-
erie” på sidan 9-103.

FRAKTNR Aln(16) Fraktnummer.

Funktionstangenter nummerändring

• FÖREG ökar nummerserien.

• NÄSTA minskar nummerserien.
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Leveransinformation

FIGURE 364. Leveransinformation

Leveransinformation

KUNDNUMMER AlnB(10) Kundnummer.

KUNDNAMN Aln(30) Kundnamn.

ADRESS 1 Aln(30) Adress 1.

ADRESS 2 Aln(30) Adress 2.

POSTADRESS Aln(30) Postadress.

ALIAS/NAMN AlnB(10) Alias/namn.

TELEFONNR AlnB(18) Telefonnummer.

TELEFAXNR Aln(18) Faxnummer.

KONTAKTMAN Aln(20) Kontaktman.

KONTAKTTEL Aln(20) Telefonnummer till kundens kontakt-
person.
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Funktionstangenter leveransinformation

• F5 med vald kund ger visning av leveransinformation.

FIGURE 365. Leveransinformation med vald kund

Leveransinformation

Här visas leveranser som skett för vald kund tillsammans med frakt-
sedelsnumret för information om att godset gått iväg samt vid efterfors-
kningar av saknat gods.

DATUM Date Leveransdatum.

TID Time Leveranstid.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

KORDERNR Int(10) Kundens ordernummer.

LS AlnB(2) Lagerställe.

FRAKTSEDELSNR Aln(16) Fraktsedelsnummer.

KOLLI Int(4) Antal kolli.

SLAG AlfB(5) Kollislag.

LEVS AlnB(10) Speditör/leveranssätt.
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Övrig information leveransinformation

Information om visst ordernummer finns kvar tills ordern borttagits i 
rensning kundorder.
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CHAPTER 8 REDOVISNING

Allmänt

Systemet utgör företagets affärsredovisning. Det innehåller även en rap-
portgenerator för att skapa egna rapporter. Databasen innehåller konto-
information med månadssaldon för innevarande och föregående år. 
Huvudbokens transaktioner kan sparas så länge som man önskar.

Redovisning innehåller följande rutiner

• Kontoregister  8-2

• Visa konton/verifikat  8-13

• Utskrift kontoplan  8-17

• Autokontering  8-18

• Budgetering  8-24

• Verifikationer  8-36

• Månadsuppdatering  8-47

• Huvudbok  8-48

• Kostnadsställerapport  8-49

• Betalningsprognos  8-51

• Skapa redovisningsrapport  8-53

• Uttag redovisningsrapport  8-62

• Kontonummerbyte  8-63

• Uttag till revision  8-65
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Kontoregister

FIGURE 366. Kontoregister

Kontoregister allmänt

Bokföringen baseras på ett kontoregister som innehåller månadssaldon 
samt ackumulerat saldo för innevarande och föregående bokföringsår. 
Valfri kontoplan kan läggas upp, men aktuell baskontoplan kan erhållas 
vid installation. Varje konto definieras som Intäkt, Kostnad, Tillgång 
eller Eget kapital och Skuld vid nyuppläggning. Kontots användning 
avseende kostnadsställe, projekt och antalsredovisning ändras i denna 
rutin. Förutom registerändringar används rutinen för att visa period samt 
ackumulerade värden för kontot totalt och via F5 för respektive kost-
nadsställe.

Kontoregister fliken allmänt

KONTONR AlnB(6) Kontonummer. 

BENÄMNING Aln(25) Kontobenämning.

KONTOSLAG Toggle Vilken typ av användning kontot har.

•<KOSTNAD

•<INTÄKT>

•<SKULD/EK>

•<TILLGÅNG>
Gardeco Datasystem AB



REDOVISNING
Kontoregister

V

V

V

V

V

V

V

V

V

SRU-KOD Aln(6) Kod för deklarationer. 

IB SEK sNum(14,2) Ingående balans. Endast för balan-
skonto.

IB AlnB(3) Enhet antal. Kan endast anges en gång 
för ett konto sedan släcks fältet ner.

sNumB(12,3) Ingående balans antal. Endast för bal-
anskonto.

KOSTN Toggle Kostnadsställeredovisning.

•<STÄNGD> Används ej.

•<TVINGA> Måste användas för kontot.

•<TILLÅT> Kan användas för kontot.

PROJ Toggle Projektredovisning.

•<STÄNGD> Används ej.

•<TVINGA> Måste användas för kontot.

•<TILLÅT> Kan användas för kontot.

ANTAL Toggle Antalsredovisning.

•<STÄNGD> Används ej.

•<TVINGA> Måste användas för kontot.

•<TILLÅT> Kan användas för kontot

PERIODEN Num(12,2) Saldo för perioden.

BUDG Int(5) Budget för perioden.

AVV% Int(4) Avvikelse i procent för perioden mot 
budget.

ACKUMULERAT Num(13,2) Ackumulerat belopp till och med denna 
perioden.

BUDG Int(5) Ackumulerad budget.

AVV% Int(4) Avvikelse i procent ackumulerat mot 
budget.

ACKFÖREGÅR Num(13,2) Ackumulerat föregående år.

AVV% Int(4) Avvikelse i procent mot föregående år.
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FIGURE 367. Kontoregister fliken Övrigt

Kontoregister fliken Övrigt

KONTONR AlnB(6) Kontonummer. 

BENÄMNING Aln(25) Kontobenämning.

KONTOSLAG Toggle Vilken typ av användning kontot har.

•<TILLGÅNG>

•<SKULD/EK>

•<INTÄKT>

•<KOSTNAD>

IB AlnB(3) Enhet antal. Kan endast anges en gång 
för ett konto sedan släcks fältet ner.

sNumB(12,3) Ingående balans antal. Endast för bal-
anskonto.

PERIODEN Num(12,3) Saldo för perioden.

BUDG Int(5) Budget för perioden.

AVV% Int(4) Avvikelse i procent för perioden mot 
budget.

ACKUMULERAT Num(13,2) Ackumulerat belopp till och med denna 
perioden.
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BUDG Int(5) Ackumulerad budget.

AVV% Int(4) Avvikelse i procent ackumulerat mot 
budget.

ACKFÖREGÅR Num(13,2) Ackumulerat föregående år.

AVV% Int(4) Avvikelse i procent mot föregående år.

Funktionstangenter kontoregister

• SÖK i fältet konto, ger visning på upplagda konton i kontoplanen.

• F5, se “Kostnadsställen” på sidan 8-6. Ett konto måste vara valt.

• F6, se “Ändra redovisningen” på sidan 8-10.

• TABORT Kontrollerar först om det finns någon statistik eller verifika-
tioner på aktuellt konto. Om detta är fallet så medges inte borttagning 
av aktuellt konto.
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FIGURE 368. Kostnadsställen

Kostnadsställen

Visar ett kontos tillhörande kostnadsställen.

KONTONR AlnB(6) Kontonummer. 

Aln(25) Kontobenämning.

KOSTST AlnB(6) Kostnadsställe. 

Aln(30) Kostnadsställebenämning.

PERIODEN Num(12,2) Saldo för perioden. 

BUDG Int(5) Budget för perioden.

AVV% Int(4) Avvikelse i procent för perioden mot 
budget. 

ACKUMULERAT Num(13,2) Ackumulerat belopp för perioden.

BUDG Int(5) Ackumulerad budget till och med 
denna period. 

AVV% Int(4) Ackumulerad avvikelse i procent.

ACKFÖREGÅR Num(13,2) Ackumulerat belopp föregående år.
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AVV% Int(4) Ackumulerad avvikelse i procent mot 

föregående år.
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FIGURE 369. Kostnadsställe fliken Övrigt

Kostnadsställe fliken Övrigt

KONTONR AlnB(6) Kontonummer. 

Aln(25) Kontobenämning.

AlnB(3) Antalsenhet.

KOSTST AlnB(6) Kostnadsställe. 

Aln(30) Kostnadsställebenämning.

PERIODEN Num(12,3) Saldo för perioden. 

BUDG Int(5) Budget för perioden.

AVV% Int(4) Avvikelse i procent för perioden mot 
budget. 

ACKUMULERAT Num(13,2) Ackumulerat belopp för perioden.

BUDG Int(5) Ackumulerad budget till och med 
denna period. 

AVV% Int(4) Ackumulerad avvikelse i procent.

ACKFÖREGÅR Num(13,2) Ackumulerat belopp föregående år.
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AVV% Int(4) Ackumulerad avvikelse i procent mot 

föregående år.

Funktionstangenter kostnadsställe

• SÖK i fältet KOSTST, ger visning på upplagda kostnadsställen.

• SÄTTIN i fältet KOSTST ger möjlighet att lägga upp nya kostnadsstäl-
len eller ändra befintliga, se “Kostnadsställe” på sidan 9-82.
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FIGURE 370. Ändra redovisningen

Ändra redovisningen

Här administreras integreringen i redovisningen. 
Genom att trycka SÄTTIN i Vt fältet ges nästa lediga nummer för nya 
verifikationstyper vid import av bokföringstransaktioner. Man kan inte 
ta bort verifikationstyper. Här väljer man också om man vill exportera 
transaktioner till ett annat program/ importera filer från andra program. 
Man kan även välja att både ha kvar transaktionerna i programmet och 
exportera till andra program. I denna rutin kan man välja om integrering 
skall vara på/av/auto genom att sätta integrering <NEJ>.

VT AlnB(1) Verifikationstyp.

KORTNAMN AlnB(10) Integrering.

BENÄMNING Aln(30) Benämning.

INTEGRERING Toggle

•<JA>

•<NEJ>

FUNKTION Toggle

•<SYSTEM> Golfens redovisning 
används.

•<EXPORT> Skicka filer, ingen egen 
redovisning.

•<SYSEXP> Golfens redovisning 
används samt skicka filer.
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•<IMPORT> Import till egen redovisn-
ing från exempel ett löneprogramm.

FILTYP Toggle

•<SIE4>

TEXT AlnB(25) Vid import.

KATALOG AlnB(30) Därifrån filerna skall hämtas eller dit 
filerna skall sparas. När det gäller 
<IMPORT> behöver man inte ange 
någon katalog. Om det inte är angivet 
skall man vid själva importen ange 
sökväg. När det gäller <SYSEXP> och 
<EXPORT> måste en katalog alltid 
anges.

Funktionstangenter

• F5 på vald verifikationstyp ger ändring integrering redovisning, se 
“Konto Ändring” på sidan 8-12. Observera att man bara ändrar inte-
greringen på den verifikationstyp man gått in via.

• SÖK i fältet Vt gör det möjligt att komma ner på raderna.

• SÖK i fältet KATALOG ger möjlighet att bläddra, detta för att enkelt 
ange var exportfiler skall läggas, se “Välj mapp” på sidan 1-7. och 
var importfiler skall hämtas ifrån, se “Ange fil” på sidan 1-7.
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FIGURE 371. Konto Ändring

Konto Ändring

Samtliga poster måste tilldelas ett kontonummer. Även fast de inte skall 
användas för tillfället.

RUTIN AlnB(6) Valt delsystem.

KOD AlnB(10) Integreringstyp.

BENÄMNING Aln(30) Benämning.

KONTO AlnB(6) Kontonummer.

KOSTNADSSTÄLLE AlnB(6) Kostnadsställe. Kan anges om kontot 
tillåter detta.

Funktionstangenter integrering redovisning

• SÖK på fältet KOD ger visning på integreringstyper.

• SÖK på fältet KONTO ger visning på kontonummer.

• SÖK på fältet KOSTNADSSTÄLLE ger visning på kostnadsställen.
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Visa konton/verifikat

FIGURE 372. Visa konton/verifikat

Visa konton/verifikat allmänt

Vid uppdatering av verifikationer skapas en post för varje konteringsrad. 
Dessa kan visas i denna rutin.

Visning sker antingen för ett kontonummer eller ett verifikationsnum-
mer. Övriga fält kan användas för att begränsa antalet poster som kom-
mer att visas. Textsökning kan ske med “*” före och efter en text. 
Datum och belopp kan anges som större eller mindre än eller mellan två 
värden. Verifikationstyp och kostnadsställe kan anges. Visningen av 
utvalda poster avslutas med en summa.

KONTONR AlnB(6) Kontonummer.

BENÄMN Aln(25) Kontobenämning.

TEXT Aln(25) Text på verifikation.

VERNR Int(6) Verifikationsnummer.

DATUM AlnB(17) Möjlighet att söka på datum, till exem-
pel “20090701:20090801” ger alla 
mellan dessa datum.
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BELOPP AlnB(13) Möjlighet att söka på ett belopp, t.ex 
>=500 ger belopp större eller lika med 
500.

KOSTST AlnB(6) Kostnadsställe. Blank ger alla.

VERTYP Toggle Blank ger alla. Samtliga verifikation-
styper som finns upplagda visas. Dock 
bara de som har integreringen på.

•<DAGBOK>

•<OMBOKN>

•<LÖNER>

•<LAGERTR>

•<BOKORDR> Stående bokföringsorder.
•<LEVFAKT>

•<KUNDFAK>

•<KUNDBET>

•<SALDAUT> Automatgenererade tran-
saktioner baserat på periodsaldo.

•<UTBETAL>

AVSTÄM Toggle Blank visar samtliga transaktioner

•<ÖPPEN> Visar alla öppna transak-
tioner.

•<STÄNGD> Visar alla stängda transak-
tioner.

Funktionstangenter visa konton/verifikat

• SÖK i fältet KONTO visar upplagda konton i kontoplanen.

• KLAR Visar resultatet av vald information, se “Visa konton/verifikat” 
på sidan 8-15.

Funktionen används för att stämma av transaktioner. I fältet AVSTÄM 
bestämmer man vilka poster som skall visas.
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FIGURE 373. Visa konton/verifikat med rullbild

Visa konton/verifikat

DATUM Date Transaktionsdatum.

VERNR Int(6) Verifikationsnummer.

VERTYP Toggle

•<DAGBOK>

•<OMBOKN>

•<LÖNER>

•<LAGERTR>

•<BOKORDR>

•<LEVFAKT>

•<KUNDFAK>

•<KUNDBET>

•<SALDAUT>

•<UTBETAL>

KONTO AlnB(6) Kontonummer.

KOSTST AlnB(6) Kostnadsställe.

TEXT Aln(25) Text på verifikation.

BELOPP Num(12,2) Belopp på verifikation.

A Num(13,2) Visar om verifikationen är avstämd. J
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SUMMA Num(13,2) Summan av alla visade BELOPP.

Funktionstangenter visa konton/verifikat

• SÄTTIN Ändrar status på en transaktion till STÄNGD. Ett J visas efter 
att man gått ut och in i rutinen. J står för att man har avstämt den ver-
ifikationen.

• TABORT på markerad verifikation som har ett J ändrar status till 
ÖPPEN. Då visas verifikationen som att den inte är avstämd.
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FIGURE 374. Utskrift kontoplan

Utskrift kontoplan

Skriver ut kontoplan med möjlighet till urval.

ANVÄNDNING Toggle

•<ALLA KONTON>

•<BALANSKONTO>

•<RESULTATKONTO>

KONTONR AlnB(13) Kontonummer kan anges som “1:1999” 
för alla konton från “1” till “1999”.
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FIGURE 375. Autokontering

Autokontering allmänt

Systemet erbjuder tre typer av autokontering, antingen baseras konterin-
gen på registrerade verifikationer och skapas vid uppdatering av dessa. 
Alternativt kan transaktioner skapas vid månadsuppdatering. Här finns 
två typer, fördelning av ett kontos periodsaldo till andra konton, samt 
stående bokföringsorder.

FUNKTION Toggle

•<REGISTRERING> Öppnar registre-
ringsfönster, se “Registrering auto-
kontering” på sidan 8-19.

•<UTSKRIFT> Öppnar utskriftsfönster, 
se “Utskrift autokontering” på sidan 
8-23.
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FIGURE 376. Registrering autokontering

Registrering autokontering

NR AlnB(3) Autokonteringsnummer. Ange ett num-
mer och tryck SÄTTIN.

Aln(25) Autokonteringsbenämning som måste 
fyllas i. Används som transaktionstext 
vid periodsaldo och bokföringsorder.

FUNKTION Toggle

•<VERIFIKATION> Beräkning sker för 
alla verifikationer som innehåller 
baskonteringssträngen, det vill säga 
konto och kostnadsställe.

•<PERIODSALDO> Här hämtas 
baskonteringssträngens periodsaldo, 
uppdatering sker månadsvis.

•<BOKFÖRINGSORDER> Ett verifikat 
skapas för varje registrerad bokföring-
sorder i månadskörningen.

BAS KONTO AlnB(6) Baskonto för kontering, gäller endast 
<VERIFIKATION> och 
<PERIODSALDO>.
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BAS KOSTST AlnB(6) Baskostnadsställe för kontering, gäller 
endast <VERIFIKATION> och 
<PERIOD SALDO>.

BAS PROJNR AlnB(6) Basprojekt för kontering, gäller endast 
<VERIFIKATION>.

SEN KÖRD PERIOD I ÅR

Toggle <01>-<12>, gäller endast <BOKFÖRING-

SORDER>.

SEN KÖRD PERIOD F ÅR

Toggle <01>-<12>, gäller endast <BOKFÖRING-

SORDER>.

KÖRD PERIOD I ÅR Toggle

•<NEJ>

•<JA>

KÖRD PERIOD F ÅR Toggle

•<NEJ>

•<JA>

Funktionstangenter i rutinen

• SÖK i fältet NR ger visning av inlagda autokonteringar.

• SÄTTIN i fältet NR ger möjlighet att lägga upp en ny autokontering.

• SÖK i fältet KONTO ger visning av konton.

• SÖK i fältet KOSTST ger visning av kostnadsställen om kontot tillåter 
det.

• SÖK i fältet PROJNR ger visning av projekt om kontot tillåter det.
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FIGURE 377. Registrering vid verifikation och periodsaldo

Registrering verifikation och periodsaldo

RAD Int(2) Radnummer för autokontering.

KONTO AlnB(6) Kontonummer för autokontering.

KOSTST AlnB(6) Kostnadsställe för autokontering.

PROJNR AlnB(6) Projekt för autokontering. Endast vid 
funktion verifikation.

PROCENT Num(7,3) Procentsats som skall användas.

KONTERING Toggle

•<BOKFÖRS LIKA>

•<BOKFÖRS EMOT>

REST Num(14,2) Resterande procent vid kontering, 
måste alltid bli noll för att kunna avs-
luta.

Funktionstangenter i rutinen

• SÖK i fältet KONTO ger visning av konton.
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FIGURE 378. Registrering vid bokföringsorder

Registrering bokföringsorder

RAD Int(2) Radnummer för autokontering.

KONTO AlnB(6) Kontonummer för autokontering.

KOSTST AlnB(6) Kostnadsställe för autokontering.

PROJNR AlnB(6) Projekt för autokontering.

ANTAL sNum(10,3) Antal som skall konteras.

DEBET Num(14,2) Belopp som skall bokas i debet.

KREDIT Num(14,2) Belopp som skall bokas i kredit.

REST Num(14,2) Resterande belopp vid kontering, måste 
alltid bli noll för att kunna avsluta.

Funktionstangenter i rutinen

• SÖK i fältet NR ger visning av konton.
Gardeco Datasystem AB



REDOVISNING
Autokontering
FIGURE 379. Utskrift autokontering

Utskrift autokontering

NR AlnB(7) Autokonteringsnummer. Det går att 
ange ett intervall, till exempel 
“300:400”.

Funktionstangenter i rutinen

• SÖK i fältet NR ger visning av inlagda autokonteringar.
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FIGURE 380. Budgetering

Budgetering

Registrering av budget för huvudbokskonto och kostnadsställekonto för 
aktuellt år samt nästa år. Budgeterade värden visas i redovisningsrap-
porter med jämförelse mot utfall i procent. Vid årsbrytning flyttas budg-
etvärden ett steg bakåt och nästa års budget nollställs. Alla 
budgetvärden i tusental kronor.

FUNKTION Toggle

•<REGISTERING>

•<UTSKRIFT>
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FIGURE 381. Budgetering

Budgetering

Registrering av budget för konto och kostnadsställen, aktuellt respektive 
nästa år.

FUNKTION Toggle

•<KOSTNADSSTÄLLE>

•<HUVUDBOKSKONTO>

FUNKTION Toggle

•<DETTA ÅR>

•<NÄSTA ÅR> Registrerade värden flyt-
tas vid årsbrytning till aktuellt år 
respektive föregående års budget.

Funktionstangenter

• F5, se “Fördelningsmall” på sidan 8-26.
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FIGURE 382. Fördelningsmall

Fördelningsmall

Gör så att man kan fördela ett års belopp relaterat till en fördelningsmall 
vid budgetering. Summan av de ingående procentsatserna måste alltid 
bli  “100.0” för att kunna lagras. Mallarna används även i inköpssyste-
met för att fördela budgeterat antal på artiklar till rätt period, samt att 
fördela budgeterad årsbudget vid statistikrapportering.

KOD AlnB(3) Fördelningsmallskod.

PERIOD AlnB(7) Period.

BENÄMNING Aln(30) Fördelningsmallsbenämning.

PROCENTSATS Num(4,1) Procentsats för tolv perioder.

Funktionstangenter i rutinen

• SÖK i fältet KOD ger visning på redan upplagda fördelningsmallar.

• SÄTTIN i fältet KOD för nyupplägg av fördelningsmall.
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FIGURE 383. Budgetering kostnadsställe detta år

Budgetering kostnadsställe detta år

KOSTST AlnB(6) Kostnadsställe.

BENÄMNING Aln(30) Kostnadsställebenämning.

KONTO AlnB(6) Kontonummer.

BENÄMNING Aln(25) Kontobenämning.

PERIOD AlnB(7) Period.

TKR I ÅR sInt(5) Budget i tusental kronor för kost-
nadsställe perioden i år.

UTF F ÅR sInt(5) Utfall i tusental kronor för kost-
nadsställe perioden föregående år.

BUD F ÅR sInt(5) Budget i tusental kronor för kost-
nadsställe perioden föregående år.

ANT I ÅR sInt(5) Antal för kostnadsställe perioden i år.

UTF F ÅR sInt(5) Utfall antal för kostnadsställe perioden 
föregående år.

BUD F ÅR sInt(5) Budget antal för kostnadsställe peri-
oden föregående år.
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FMALL AlnB(3) Fördelningsmall.

S:A TKR I ÅR sInt(6) Summa budget i tusental kronor för 
kostnadsställe i år.

S:A UTF F ÅR sInt(6) Summa utfall i tusental kronor för kost-
nadsställe föregående år.

S:A BUD F ÅR sInt(6) Summa budget i tusental kronor för 
kostnadsställe föregående år.

S:A ANT I ÅR sInt(6) Summa antal för kostnadsställe i år.

S:A UTF F ÅR sInt(6) Summa utfall antal för kostnadsställe 
föregående år.

S:A BUD F ÅR sInt(6) Summa budget antal för kostnadsställe 
föregående år.

Funktionstangenter i rutinen

• SÖK i fältet KOSTST ger visning kostnadsställen.

• SÖK i fältet KONTO ger visning konton.

• SÖK i fältet FMALL ger visning av upplagda fördelningsmallar.
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FIGURE 384. Budgetering kostnadsställe nästa år

Budgetering kostnadsställe nästa år

KOSTST AlnB(6) Kostnadsställe.

BENÄMNING Aln(30) Kostnadsställebenämning.

KONTO AlnB(6) Kontonummer.

BENÄMNING Aln(25) Kontobenämning.

PERIOD AlnB(7) Period.

TKR N ÅR sInt(5) Budget i tusental kronor för kost-
nadsställe perioden nästa år.

UTF I ÅR sInt(5) Utfall i tusental kronor för kost-
nadsställe perioden i år.

BUD I ÅR sInt(5) Budget i tusental kronor för kost-
nadsställe perioden i år.

ANT N ÅR sInt(5) Antal för kostnadsställe perioden nästa 
år.

UTF I ÅR sInt(5) Utfall antal för kostnadsställe perioden 
i år.
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BUD I ÅR sInt(5) Budget antal för kostnadsställe peri-
oden i år.

FMALL AlnB(3) Fördelningsmall.

S:A TKR N ÅR sInt(6) Summa budget i tusental kronor för 
kostnadsställe nästa år.

S:A UTF I ÅR sInt(6) Summa utfall i tusental kronor för kost-
nadsställe i år.

S:A BUD I ÅR sInt(6) Summa budget i tusental kronor för 
kostnadsställe i år.

S:A ANT N ÅR sInt(6) Summa antal för kostnadsställe nästa 
år.

S:A UTF I ÅR sInt(6) Summa utfall antal för kostnadsställe i 
år.

S:A BUD I ÅR sInt(6) Summa budget antal för kostnadsställe 
i år.

Funktionstangenter i rutinen

• SÖK i fältet KOSTST ger visning kostnadsställen.

• SÖK i fältet KONTO ger visning konton.

• SÖK i fältet FMALL ger visning av upplagda fördelningsmallar.
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FIGURE 385. Budgetering huvudbokskonto detta år

Budgetering huvudbokskonto detta år

KONTO AlnB(6) Kontonummer.

BENÄMNING Aln(25) Kontobenämning.

PERIOD AlnB(7) Period.

TKR I ÅR sInt(5) Budget i tusental kronor för huvudbok-
skonto perioden i år.

UTF F ÅR sInt(6) Utfall i tusental kronor för huvudbok-
skonto perioden föregående år.

BUD F ÅR sInt(5) Budget i tusental kronor för huvudbok-
skonto perioden föregående år.

ANT I ÅR sInt(6) Antal för huvudbokskonto perioden i 
år.

UTF F ÅR sInt(6) Utfall antal för huvudbokskonto peri-
oden föregående år.

BUD F ÅR sInt(6) Budget antal för huvudbokskonto peri-
oden föregående år.

FMALL AlnB(3) Fördelningsmall.
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S:A TKR I ÅR sInt(6) Summa budget i tusental kronor för 
huvudbokskonto i år.

S:A UTF F ÅR sInt(7) Summa utfall i tusental kronor för 
huvudbokskonto föregående år.

S:A BUD F ÅR sInt(6) Summa budget i tusental kronor för 
huvudbokskonto föregående år.

S:A ANT I ÅR sInt(7) Summa antal för huvudbokskonto i år.

S:A UTF F ÅR sInt(7) Summa utfall antal för huvudbok-
skonto föregående år.

S:A BUD F ÅR sInt(7) Summa budget antal för huvudbok-
skonto föregående år.

Funktionstangenter i rutinen

• SÖK i fältet KONTO ger visning konton.

• SÖK i fältet FMALL ger en rullbild på fördelningsmallar.
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FIGURE 386. Budgetering huvudbokskonto nästa år

Budgetering huvudbokskonto nästa år

KONTO AlnB(6) Kontonummer.

BENÄMNING Aln(25) Kontobenämning.

PERIOD AlnB(7) Period.

TKR N ÅR sInt(5) Budget i tusental kronor för huvudbok-
skonto perioden nästa år.

UTF I ÅR sInt(6) Utfall i tusental kronor för huvudbok-
skonto perioden i år.

BUD I ÅR sInt(5) Budget i tusental kronor för huvudbok-
skonto perioden i år.

ANT N ÅR sInt(6) Antal för huvudbokskonto perioden 
nästa år.

UTF I ÅR sInt(6) Utfall antal för huvudbokskonto peri-
oden i år.

BUD I ÅR sInt(6) Budget antal för huvudbokskonto peri-
oden i år.

FMALL AlnB(3) Fördelningsmall. 
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S:A TKR N ÅR sInt(6) Summa budget i tusental kronor för 
huvudbokskonto nästa år.

S:A UTF I ÅR sInt(7) Summa utfall i tusental kronor för 
huvudbokskonto i år.

S:A BUD I ÅR sInt(6) Summa budget i tusental kronor för 
huvudbokskonto i år.

S:A ANT N ÅR sInt(7) Summa antal för huvudbokskonto nästa 
år.

S:A UTF I ÅR sInt(7) Summa utfall antal för huvudbok-
skonto i år.

S:A BUD I ÅR sInt(7) Summa budget antal för huvudbok-
skonto i år. 

Funktionstangenter i rutinen

• SÖK i fältet KONTO ger visning konton.

• SÖK i fältet FMALL ger en rullbild på fördelningsmallar.
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FIGURE 387. Utskrift budgetering

Utskrift budgetering

URVAL

KONTO AlnB(13) Urval kontonummer.

KOSTNADSSTÄLLE AlnB(13) Urval kostnadsställe.

URVAL

Toggle

•<KOSTNADSSTÄLLE>

•<HUVUDBOKSKONTO>
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Verifikationer

FIGURE 388. Verifikationer

Verifikationer allmänt

Många transaktioner i redovisningen genereras automatiskt av olika del-
system. Dessa uppdateras mot huvudboken i denna rutin. Övriga veri-
fikationer registreras här. Automatiskt gjorda verifikationer kan 
kompletteras vid behov före uppdatering. Observera att Leverantörsfak-
turor måste vara attesterade för att kunna göra ev kompletteringar. Kon-
trollista kan skrivas ut.

Stängning av perioder, vilket innebär att transaktioner därefter ej kan 
skapas, se “Perioder” på sidan 8-41.

FUNKTION Toggle

•<REGISTRERING>

•<UPPDATERING>

•<KONTROLLISTA>

•<IMPORTERING> Visas bara om det 
finns en verifikation med funktion 
importering.

Funktionstangenter verifikationer

F5 i fälten VERTYP och VERNR startar periodrutin, se “Perioder” på 
sidan 8-41.
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FIGURE 389. Registrering verifikationer

Registrering verifikationer

VERTYP Toggle Samtliga verifikationstyper som finns 
upplagda visas. Dock bara de som har 
integreringen på.

•<DAGBOK> Normal dagbokshantering.

•<OMBOK> Rättelser och övrigt.

•<LAGERTRANS> Komplettering kan 
ske vid behov.

•<KUNDFAKTUR> Komplettering kan 
ske vid behov.

•<KUNDBET> Komplettering kan ske 
vid behov.

•<LEVFAKTURA> Komplettering kan 
ske vid behov.

•<UTBETAL> Komplettering kan ske 
vid behov.

ÅR Toggle Fältet nås endast genom att backa från 
fältet VERTYP med PILUPP.

•<DETTA ÅR>

•<FÖREGÅENDE ÅR>

VERNR Int(6) Verifikationsnummer.
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DATUM Date Bokföringsdatum. Måste anges vid 

nyupplägg av dagboksverifikation. Vid 
nästa upplagg vid samma tidpunkt, 
föreslås samma datum som vid veri-
fikationen innan. Givitvist går datumet 
att ändra.

TEXT Aln(25) Verifikationstext. Texten kopieras ned 
vid nyregistrering av verifikationsrad.

Funktionstangenter verifikationer

• F5 i fälten VERTYP och VERNR startar periodrutin, se “Perioder” på 
sidan 8-41.

• PILUPP i fältet VERTYP ger åtkomst till fältet ÅR.

• ENTER i fältet VERTYP ger åtkomst till fältet VERNR.

• SÄTTIN i fältet VERNR nästa lediga verifikationsnummer.

• SÖK i fältet VERNR ger visning av registrerade, ej uppdaterade veri-
fikationer.

• SÄTTIN i fältet DATUM ger dagens datum.
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FIGURE 390. Registrering verifikationsrader

Registrering verifikationsrader

RAD Int(3) Radnummer.

KONTO AlnB(6) Kontonummer. 

KOSTST AlnB(6) Kostnadsställen. Detta fält är bara 
öppet om det får användas, se “Kon-
toregister” på sidan 8-2.

PROJNR AlnB(6) Projektnummer. Detta fält är bara öppet 
om det får användas, se “Kontoregis-
ter” på sidan 8-2.

ANTAL Snum(7,3) Antal. Möjlighet att ange ett positivt 
eller negativt värde.

DEBET Num(14,2) Debet. ENTER ger hopp till KREDIT 
fältet.

KREDIT Num(14,2) Kredit. PILUPP ger hopp till DEBET 
fältet.

TEXT Aln(25) Text. Kopieras från verifikationshuvud, 
men kan ändras valfritt för varje rad.

REST Num(14,2) Restbelopp. Visa ännu ej konterat 
belopp.
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Funktionstangenter verifikationsrader

• SÖK i fältet KONTO ger rullbild på upplagda konton. Ange första sif-
fran i kontot du söker och tryck SÖK då visas bara de konton som 
börjar på angiven siffra.

• SÖK i fältet KOSTS ger rullbild på kostnadsställen.

• SÖK i fältet PROJNR ger rullbild på samtliga projekt.
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FIGURE 391. Perioder

Perioder

Periodtabellen kontrollerar att transaktionsdatum på poster som skapas i 
systemet finns inom öppna perioder. Om inte skrivs “FELAKTIGT 
DATUM” på meddelanderaden. Här anger man hur långa de olika statis-
tikperioderna är, anger alltid slutdatum för en period. Årets första period 
börjar alltid den första och sista perioden slutar alltid den sista. Period 
“01” visar startmånad.

PÅGÅENDE BOKFÖRINGSÅR

Int(2) Till exempel “2007/2008” för brutet 
räkenskapsår.

FÖREGÅENDE ÅR Int(2) Till exempel “2007/2008” för brutet 
räkenskapsår. 

PERIOD Aln(2 + 3) Visar vilken måndad/period

REDOVISNING Toggle

•<ÖPPEN> Transaktioner kan skapas.

•<STÄNGD> Inga transaktioner kan ska-
pas i perioden.

SLUTDATUM STATISTIK

Date Anger det datum statistikperioden slu-
tar.
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Övrig information perioder

Endast de användare som har status “<SYSADM>” kommer åt periodru-
tinen, se “Användare” på sidan 9-61.
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FIGURE 392. Uppdatering verifikationer

Uppdatering verifikationer

För att kunna erhålla rapport ur systemet krävs uppdatering av skapade 
verifikationer. Man kan välja vilka verifikationer som skall uppdateras.

VERTYP Toggle

•<SAMTLIGA>

•<DAGBOK>

•<OMBOKN>

•<LÖNER>

•<LAGERTRANS>

•<KUNDFAKTUR>

•<KUNDBET>

•<LEVFAKTURA>

•<UTBETAL>

DATUM Aln(13) Datum som skall tas med för uppdater-
ing. T.o.m. dagens datum föreslås.

LEVFAKT Toggle Detta fält gäller endast när  VERTYP är 
satt till <SAMTLIGA> /<LEVFAKTUR>.

•<ATTESTERADE>

•<SAMTLIGA> 
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Funktionstangenter uppdatering verifikationer

• F5 uppdaterar ingående balanser från föregående år och diffar juste-
ras på konto “IBDIFF”, se “Konto Ändring” på sidan 8-12.
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FIGURE 393. Kontrollista verifikationer

Kontrollista verifikationer

Möjlighet att få rapport ur systemet på verifikationer uppdateras när 
<UPPDATERING> körs, se “Uppdatering verifikationer” på sidan 8-43.

VERTYP Toggle

•<SAMTLIGA>

•<DAGBOK>

•<OMBOK>

•<LÖNER>

•<LAGERTRANS>

•<KUNDFAKTUR>

•<KUNDBET>

•<LEVFAKTUR>

•<UTBETAL>

DATUM Aln(13) Datum som skall tas med för uppdater-
ing.

LEVFAKT Toggle Detta fält gäller endast när fältet VER-

TYP är satt till <SAMTLIGA> eller 
<LEVFAKTUR>.

•<ATTESTERADE>

•<SAMTLIGA> 
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FIGURE 394. Importering

Import av bokföringstransaktion

Härifrån finns möjligheten att importera filer skapade i andra program.

VERTYP Toggle

•<LÖNER>

DATUM Alnb(17) Verifikationsdatum i filen.

TEXT Aln(25) Verifikationstext om filen saknar veri-
fikationstext.

IMPORTFIL Aln(35) Vilken fil som skall importeras, med 
sökväg.

Funktionstangenter

• SÖK i fältet IMPORTFIL ger möjlighet att bläddra, detta för att enkelt 
ange var importfilen ligger, se “Ange fil” på sidan 1-7.
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Månadsuppdatering

FIGURE 395. Autokontering månad

Autokontering månad allmänt

Denna rutin går igenom och uppdaterar automatverifikationer, se “Auto-
kontering” på sidan 8-18. Endast en uppdatering per månad görs för 
varje autokonteringsnummer. Vid uppdatering skapas ett verifikations-
nummer för varje för varje autokonteringsnummer i egen nummerserie 
“REAUTO”, se “Nummerserie” på sidan 9-103.

FUNKTION Toggle

•<SAMTLIGA>

•<BOKFÖRINGSORDER>

•<PERIODSALDO>

BOKFÖRINGDATUMDate Bokföringsdatum. SÄTTIN ger dagens 
datum.
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Huvudbok

FIGURE 396. Huvudbok

Huvudbok allmänt

Huvudboken skriver ut kontosaldon från vald period i nummerordning. 
Ingående balans, ingående saldo, periodsaldo samt utgående saldo.

ÅR Toggle

•<DETTA ÅR>

•<FÖREGÅENDE ÅR>

PERIOD Toggle

•<JAN-DEC> - <JAN-DEC>

KONTO AlnB(13) Visa ett konto eller kontogrupp.

VISA NOLLPOSTER Toggle Ska konton med noll i saldo visas.

•<JA>

•<NEJ

UTDATA Toggle

•<HUVUDBOK> Visar även verifika-
tioner för vald period.
•<SALDOBALANS> 

•<RÅBALANS> Visar endast konton 
med belopp.
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Kostnadsställerapport

FIGURE 397. Kostnadsställerapport

Kostnadsställerapport allmänt

Rapporten skriver ut valda kostnadsställen med eller utan verifikationer 
för angiven period. Rapporten avslutas med ett sammandrag som visar 
totaler för valda kostnadsställen.

ÅR                           Toggle

•<DETTA ÅR>

•<FÖREGÅENDE ÅR>

PERIOD Toggle

•<JAN-DEC> - <JAN-DEC>

URVAL KOSTNADSSTÄLLE

AlnB(6) Visa ett/flera kostnadsställen.

URVAL KONTO AlnB(13) Visa ett konto eller kontogrupp.

VISA VERIFIKATIONERToggle Visa verifikationer.

•<JA>

•<NEJ>
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VISA NOLL POSTER Toggle

•<JA> Visa konton trots att inga tran-
skationer skett och värdet är noll.

•<NEJ> Visa inte konton som inte har 
några transaktioner och vädet är noll.
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Betalningsprognos

FIGURE 398. Betalningsprognos

Betalningsprognos

Rapporten bearbetar leverantörsfakturor och kundfakturor. Betalnings-
dag för kundfaktura beräknas efter kundens tidigare gjorda inbetalnin-
gar. Betalningssätt enligt den senast gjorda betalningen. In- och 
utbetalningar redovisas för varje dag som transaktioner finns.

DATUM Date Det datum som prognosen skall gälla 
till. Som förslag ges dagens datum och 
en månad framåt. Observera att fältet 
DATUM ej kan vara mindre än dagens 
datum.

LIKVIDA MEDEL Num(11,2) Möjlighet att registrera dagens saldo.

BETALSÄTT Toggle

•<SAMTLIGA>

•<BANKGIROBETALNING>

•<PLUSGIROBETALNING>

•<KONTANT/CHECKBET>

•<UTLANDSBANKGIROBET>

•<UTLANDSPOSTGIROBET>

•<AUTOGIRO>
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VISA Toggle

•<TOTALER>

•<BETALSÄTT>

•<TRANSAKTIONER>
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Skapa redovisningsrapport

FIGURE 399. Skapa redovisningsrapport

Skapa redovisningsrapport allmänt

Rapporter kan skapas av användaren för att komplettera de rapporter 
som medföljer vid installationen. Önskar man anpassa en standardrap-
port kopieras denna till ett nytt rapportnummer och ändringar görs där.

FUNKTION Toggle

•<REGISTRERING>

•<UTSKRIFT>

•<KOPIERING>
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FIGURE 400. Rapportdefinition redovisning

Rapportdefinition redovisning

RAPPORTNR Int(3) Rapportnummer.

BENÄMNING Aln(25) Benämning i rapporthuvud.

MALL Toggle

•<BALANSRÄKNING>

•<MOMSRAPPORT>

•<RESULTATRÄKNING>

NIVÅ Toggle

•<HUVUDBOKSKONTO>

•<KOSTNADSSTÄLLE>

AUTO Toggle

•<NEJ> Kostnadsställe kan anges i defi-
nition.

•<JA> Samtliga kostnadsställen visas 
efter varandra.

KONC Toggle Används ej.

•<NEJ>

•<JA>
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Funktionstangenter i rutinen

• SÖK i fältet RAPPORTNR visar upplagda rapporter.

• SÄTTIN i fältet RAPPORTNR skapar ny rapport.
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FIGURE 401. Rapportdefinition redovisning

Registrering rapportdefinition

RAD Int(3) Radnummer bör registreras i intervall 
så att nya rader kan läggas in på rätt 
plats vid ändringar. Var tionde är ett 
lämpligt intervall.

TYP Toggle

•<RUBRIK> Visar endast en text i rap-
port.

•<KONTO> Utgör första summanivå. 
Här registreras konton tillhörande en 
summa, detta oavsett om endast ett 
konto skall ingå.

•<SUMMA1> - <SUMMA9> Nio sum-
manivåer kan definieras. En nivå sum-
meras fram till att nästa nivå definieras. 
Därefter nollställs denna nivå och kan 
användas för att skapa en ny summa. 
Som konton kan ej anges under summa 
1-9.

TEXT Aln(25) Text.
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TKNBYTE Toggle

•<NEJ>

•<JA> Används för att ge en resultaträ-
kning positivt värde på krediteringar 
typ försäljning samt att visa kostnader 
med negativt värde.

RADUTFYLLNAD Toggle

•<INGEN RAD>

•<EN RAD>

•<TVÅ RADER>

•<TRE RADER>

•<SIDBRYT>

Funktionstangenter i rutinen

• SÖK i fältet RAD för att välja post.

• SÄTTIN i fältet RAD ger nyupplägg av rubrik, konto eller summa.
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FIGURE 402. Registrering konto

Registrering konto

När typ satts till konto registreras text på summan samt tillhörande kon-
tonummer.

FTG Int(2) Företag, används ej. Alla värden tas 
från aktuellt företag.

KONTO AlnB(6) Konto, nummer eller del där av kom-
pletterat med en asterisk för att ange 
samtliga konton i en grupp.

BENÄMNING Aln(25) Benämning på summan av registrerade 
konton.

KOSTST AlnB(6) Kostnadsställe. Kan endast anges om 
Auto satts till <NEJ> i rapporthuvudet. 
Endast kombinationer av konto och 
kostnadsställen tas med i rapporten.

Funktionstangenter i rutinen

• SÖK i fältet KONTO ger visning av konton.

• SÖK i fältet KOSTST ger visning kostnadsställe.

• F5 välj post, ger möjlighet att välja befintlig post. 
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FIGURE 403. Utskrift rapportdefinition

Utskrift rapportdefinition

RAPPORT AlnB(7) Val av rapporter, flera kan skrivas ut 
samtidigt om de är numrerade i löpande 
följd. Exempel “100:200: skriver ut alla 
rapportdefinitioner mellan “100” och 
“200”.
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FIGURE 404. Rapportgenerering kopiering

Rapportgenerering kopiering

För att underlätta ändringar och att göra nya rapporter kan en rapport 
kopieras till ett nytt nummer.

RAPPORTNR Int(3) Rapportnummer.

BENÄMNING Aln(25) Benämning.

MALL Toggle

•<RESULTATRÄKNING>

•<BALANSRÄKNING>

•<MOMSRAPPORT>

NIVÅ Toggle

•<HUVUDBOKSKONTO>

•<KOSTNADSSTÄLLE>

AUTO Toggle

•<NEJ>

•<JA>

KONC Toggle

•<NEJ>

•<JA>

RAPPORTNR Int(3) Nytt rapportnummer.
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BENÄMNING Aln(25) Ny rapportbenämning.

MALL Toggle Bör ej ändras från originalrapporter.

•<BALANSRÄKNING>

•<MOMSRAPPORT>

•<RESULTATRÄKNING>

Funktionstangenter i rutinen

• SÖK i fältet RAPPORTNR visar upplagda rapporter.
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Uttag redovisningsrapport

FIGURE 405. Uttag redovisningsrapport

Uttag redovisningsrapport

RAPPORTNR AlnB(7) Rapportnummer. Kan anges som en 
sekvens för utskrift av fler på en gång. 
Till exempel “100:110” skriver ut alla 
rapportnummer mellan “100” och 
“110”.

ÅR Toggle

•<DETTA ÅR>

•<FÖREGÅENDE ÅR>

PERIOD Toggle Välj period, normalt en månad men kan 
exempelvis anges som “<APR> <JUN>” 
för att visa kvartal två.

•<JAN-DEC> - <JAN-DEC>

VISA KONTON Toggle

•<NEJ> Endast definierade summor 
visas. Detta gör att samma rapport ger 
två olika utskrifter.
•<JA>
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Kontonummerbyte

FIGURE 406. Kontonummerbyte

Kontonummerbyte

Vid olika tillfällen behöver kontoplanen revideras. Denna rutin möjlig-
gör ett byte av ett eller flera kontonummer till nya nummer. All informa-
tion flyttas till det nya kontonumret tillsammans med redan gjorda 
verifikat. Berörs kontot av koppling till den integrerade redovisningen 
ändras även denna. Efter uppdatering sparas en historik som visar gam-
malt och nytt kontonummer samt ändringsdatum. Då redovisningens 
rapportgenerator arbetar med både kontonummer och kontogrupper, till 
exempel ”30****”, måste berörda rapporter kontrolleras så att nya kon-
tonummer återfinns på önskad plats i rapporterna.

FUNKTION Toggle

•<REGISTRERING>

•<UTSKRIFT> Skriver ut alla konton 
som skall bytas, samt tidigare konto-
byten med ändringsdatum.

•<UPPDATERING> Byter från gammalt 
till nytt kontonummer, samt sätter ett 
datum på transaktionen.
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FIGURE 407. Registrering kontonummerbyte

Registrering kontonummerbyte

Registreringen kan påbörjas i god tid då ingen ändring görs före uppda-
teringen körs.  Två kontonummer kan ej byta plats, felmeddelande ges 
vid en sådan korsreferens. Istället kan ändringen ske i två steg. Detta 
genom att använda ett extra kontonummer som i steg två byts till det 
önskade.

KONTO AlnB(6) Kontonummer som skall bytas.

BENÄMNING AlnB(25) Kontobenämning.

NYTT KONTO AlnB(6) Nytt kontonummer.

Funktionstangenter registrering kontonummerbyte

• SÖK i fältet KONTO visar kontonummerbyten som ej uppdaterats.

• SÄTTIN i fältet KONTO med ett befintligt kontonummer ger möj-
lighet att ange ett nytt kontonummer.

• KLAR i fältet NYTT KONTO lagrar det nya kontonumret.

Övrig information kontonummerbyte

Vid utskrift visas ej uppdaterade konton först, därefter visas konton som 
uppdaterats med gammalt och nytt kontonummer samt ändringsdatum. 
Finns konton utan ändringsdatum efter en uppdatering har ändringen ej 
kunnat ske.
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Uttag till revision

FIGURE 408. Uttag till revision

Uttag till revision allmänt

Med hjälp av denna rutin finns det möjlighet att skriva ut redovisnings-
filer. Det finns fyra olika filtyper att skriva ut. SIE1 - 4. Filerna inne-
håller lite olika information. En SIE4 fil innehåller samtliga 
transaktioner som registrerats i företaget inom vald period och år. Man 
kan välja mellan att skriva ut företages bokföring för i år eller 
föregående år. 

FORMAT Toggle

•<SIE>
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FIGURE 409. Uttag SIE filer

Uttag SIE filer

TYP Toggle

•<SIE1- ÅRSSALDON>

•<SIE2- PERIODSALDON>

•<SIE3-OBJEKTSALDON>

•<SIE4- TRANSAKTIONER>

ÅR Toggle

•<DETTA ÅR>

•<FÖREGÅENDE ÅR>

PERIOD Toggle

•<JAN-DEC> Den första månaden i före-
tagets bokföringsår.
•<JAN-DEC>

FILNAMN AlnB(30) Där skapad fil skall läggas. Filnamnet 
kompletteras automatiskt med ”.SE”

Funktionstangenter

• SÖK i fältet FILNAMN ger möjlighet att bläddra, detta för att enkelt 
ange var filer skall läggas.
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Allmänt
CHAPTER 9 SYSTEMADMIN

Allmänt 

Systemadministration är ett samlingsbegrepp för rutiner som behövs för 
att sätta upp och underhålla systemet. Som exempel kan nämnas, lägga 
upp företagsnamn, definiera det antal kravbrev som skall skrivas ut och 
den text som skall stå på kravbreven, skriva ut etiketter och hantera 
utskrifter.

Systemadministration innehåller följande rutiner

• Företagsregister  9-2

• Upplåsning order  9-14

• Etikettutskrift  9-15

• Kontaktregister  9-21

• Registrering aktivitet  9-25

• Systemunderhåll  9-29

• Beställningspunkt  9-31

• Utskriftshanteraren  9-33

• Rensning register  9-40

• Månadsbrytning  9-47

• Nummerbyte  9-48

• Kodrutiner  9-59

• Sökrutiner  9-117

• Synkronisering  9-136
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Företagsregister

FIGURE 410. Företagsregister fliken Allmänt

Företagsregister allmänt

Företagsregistret är hjärtat i systemet. Här hämtas generella uppgifter 
till samtliga delsystem.

Företagsregister fliken Allmänt

FÖRETAG Aln(30) Företagsnamn. Detta namn kommer 
med på de flesta listor som finns i sys-
temet.

BOXADRESS Aln(30) Boxadress.

GATUADRESS Aln(30) Gatuadress.

POSTADRESS Aln(30) Postadress.

E-POST Aln(18) E-post.

WEBADRESS Aln(18) Webadress/hemsideadress.
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TELEFONNR Aln(18) Telefonnummer.

FAXNUMMER Aln(18) Faxnummer.

ORGANIS.NR Aln(16)) Organisationsnummer.

BANKGIRO Aln(10) Företagets bankgironummer med 
checksifferkontroll.

BGC-FIL Toggle Anger om man använder sig av Autom-
atiska bangiroutbetalningar via bankgi-
rocentralen eller skickar avier.

•<LB-RUTIN>

•<ENDAST AVI>

SISU-KONTO Aln(11) Sisukonto. Används för utlandsbetaln-
ingar.

SISU-SAMKOD Toggle

•<SAMSORTERA>

•<INGEN SORT>

PLUSGIRO Aln(11) Plusgironummer med checksifferkon-
troll.

PG-FIL Toggle Anger om avi eller fil skall skapas.

•<ENDAST AVI>

•<PG-LEVBETAL>

SYSTEMANSV AlnB(6) Systemansvarig användare. Måste vara 
en upplagd användare. 

SYSTEMANSV AlnB(30) Systemansvarig användare.

EGEN VALUTAKOD AlnB(3) Egen valutakod.

EGEN LANDKOD AlnB(2) Egen landkod.

EGEN SPRÅKKOD AlnB(2) Egen språkkod.

INKÖP

KOSTNAD/INKÖP Num(5,2) Inköpskostnad för varje inköp. 
Används för beräkning av beställning-
spunkt. Normalvärde cirka 100 kronor.
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LAGERRÄNTA Num(2,2) Lagerränta. Egen internränta på varula-
gret.

RENSNINGAR

RENSDAG ORDER Date Anger senaste rensningsdag för kun-
dorder. Observera att datumet bara upp-
dateras vid rensning <KUNDORDER>, 
se “Rensning order” på sidan 9-41.

AUTOMAT MÅN Int(2) Anger hur många månader som skall 
sparas vid borttag av levererade kun-
dorder.

RENSDAG INKÖP Date Anger senaste rensningsdag för inköp-
sorder.

AUTOMAT MÅN Int(2) Anger hur många månader som skall 
sparas vid borttag av inlevererade 
inköpsorder.

RENSDAG FAKTURA

Date Anger senaste rensningsdag för slut-
betalda kundfakturor.

RENSDAG LEVFAKT

Date Anger senaste rensningsdag för slut-
betalda leverantörsfakturor.
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FIGURE 411. Företagsregister fliken Krav/Ränta

Företagsregister fliken Krav/Ränta

FÖRETAG Aln(30) Företagsnamn. Detta namn kommer 
med på de flesta listor som finns i sys-
temet.

DRÖJSMRÄNTA Date Här anges datum för ändring samt till-
hörande räntesats. Datum behöver ej 
registreras i någon bestämd ordning. 
När förfallodatum infaller innan äldsta 
dröjsmålsränteperiod, räknas första 
räntedag från och med äldsta ränteperi-
odens datum.

Num(2) Räntesats som skall gälla från angivet 
datum.

ANTAL KRAVBREV Int(2) Anger hur många kravbrev som skall 
skickas ut per faktura. Används ej.

RESPITDAGAR/KRAV

Int(1) Anger hur många dagar man väntar 
efter förfallodatum, innan kravbrev 
skickas. 
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RESPITDAGAR/RFAK

Int(1) Anger hur många dagar efter förfallo-
datum kunden kan vänta med betalning 
utan att man ska räkna några ränteda-
gar. Om betalning inkommer efter 
dessa dagar räknas ränta från för- fallo-
datum.

BETVILLKOR RFAK

AlnB(2) Betalningsvillkor som skall gälla vid 
räntefakturering.

REF PÅ KRAV/RFAK

AlnB(6) Anger den egna referensen som skall 
stå på krav- respektive räntefaktura.

TFN Aln(18) Anger det telefonnummer som skall stå 
på krav- respektive räntefaktura.

MINBEL SAMFAKT Num(5,2) Anger minibelopp som skall stå som 
förslag vid fakturering i fältet MINBEL 

SAMFAKT, se “Fakturautskrift” på 
sidan 2-59.Måste vara större än noll.

MINBEL RÄNTEFA Num(5,2) Anger det minibelopp som skall gälla 
vid räntefakturering för att fakturan 
skall genereras, se “Räntefakturering 
allmänt” på sidan 4-51. Måste vara 
större än noll.

MAX INBETDIFF Num(5,2) Anger den maximala inbetalningsdiffe-
rens som kan bokas bort vid autobort-
tag, se “Inbetalningar allmänt” på sidan 
4-26.

KRAVSPRÅK AlnB(2) Visar hemlandspråkets kravtext som 
standard. Om man vill se något annat 
kan man slå in önskad kod, eller söka 
för att se upplagda.

KRAVTEXT 1 - 3 AlnB(30) Visar upplagd kravtext till tillhörande 
kravkod. Text som kommer att visas på 
kravbrev.Text 1 visas vid först gången 
kravbrev skickas, text 2 vid andra 
kravet och text 3 efter två eller fler 
skickade kravbrev. 
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FIGURE 412. Företagsregister fliken Frakt

Företagsregister fliken Frakt

Denna sida är kopplad till fraktsedelsrutinen. Här hämtas standard-
värden som används för utskrift av fraktsedlar mm. Om externt fraktpro-
gram används gäller endast fälten Exportkatalog och Importfil. 

FÖRETAG Aln(30) Företagsnamn. Detta namn kommer 
med på de flesta listor som finns i sys-
temet.

AVSÄNDN.STN Aln(20) Vid utskrift av frakthandling anges här 
var godset skickas från.

VARUSLAG Aln(20) Här kan man ange vilket varuslag som 
avses. Till exempel Dataprodukter.

PALLREGNR Aln(10) Anger eget pallregistreringsnummer.

KOLLISLAG Toggle Anger vad som skall föreslås som 
standardvärde.

•<PAKET>

•<PALL>

•<BREV>

•<CONT>
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FRAKTSEDEL Toggle Anger i vilken ordning som detta alter-
nativ skall komma upp i fraktsedelsru-
tinen.

•<JA> Rutinen används.

•<FÖRST> Rutinen används mest av 
alla.

•<NEJ> Rutinen används ej.

GODSADRESSNR Aln(10) Godsadressnummer för avsändaren.

UTSKRIFT Toggle Anger om fraktsedelsnummer skall 
skrivas ut på fraktsedeln eller om den 
finns förtryckt.

•<JA> Numret hämtas från inlagd num-
merserie.

•<NEJ> Förtryckt nummer används.

ADRESSLAPP Toggle Anger i vilken ordning som detta alter-
nativ skall komma upp i fraktsedelsru-
tinen.

•<JA> Rutinen används.

•<FÖRST> Rutinen används mest av 
alla.

•<NEJ> Rutinen används ej.

LAYOUT Toggle Anger vilken av adresslapparna som 
skall skrivas ut.

•<NUMMER ETT>

•<NUMMER TVÅ>

EXPORTKATALOG Aln(50) Exportkatalog. Måste anges för kop-
pling till externt fraktsedelsprogram.

IMPORTFIL Aln(50) Importfil. Kan anges för återrapporter-
ing från externt fraktsedelsprogram.

CENTRALLAGER AlnB(2) Centrallagrets identitet.

FAXSPOOLER Toggle Anger om faxspoolern är installerad. 
Detta är en option.

•<JA>

•<NEJ>
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FRAKTFRIA RESTORDER

Toggle Skall en kundorder som blir dellevere-
rad debiteras frakt två gånger eller fler.

•<JA>Frakt debiteras enbart första gån-
gen ordern faktureras. Självklart kan ett 
nytt frakt belopp läggas till om man vill 
att även delleveransen skall debiteras 
för frakten.

• <NEJ> Frakt debiteras varje gång en 
order faktureras. Oavsett om det blir en 
gång eller flera.

EXPFRIA RESTORDER

Toggle Skall en kundorder som blir dellevere-
rad debiteras expeditionsavgift två 
gånger eller fler.

•<JA> Expeditionsavgift debiteras 
enbart första gången ordern faktureras. 
Självklart kan ett nytt belopp läggas till 
om även delleveransen skall debiteras 
expeditionsavgift.

•<NEJ>Expeditionsavgift debiteras 
varje gång en order faktureras. Oavsett 
om det blir en gång eller flera.

FÖRSKFRIA RESTORDER

Toggle Skall en kundorder som blir dellevere-
rad debiteras försäkringsavgift två eller 
fler gånger.

•<JA>Försäkring debiteras enbart första 
gången ordern levereras. Ett nytt 
belopp kan självklart läggas till om 
även delleveransen skall debiteras.

•<NEJ>Försäkringsavgift debiteras 
varje gång en order faktureras. Oavsett 
om det blir en eller flera gånger.
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FIGURE 413. Företagsregister fliken Inställningar

Företagsregister fliken Inställningar

Standard information om hur företaget arbetar. 

FÖRETAG Aln(30) Företagsnamn. Detta namn kommer 
med på de flesta listor som finns i sys-
temet.

ARTIKELMALL AlnB(2) Standardartikel. Denna artikel kommer 
att föreslås att kopiera ifrån vid nyup-
plägg av artikel, SE KOPIERA FRÅN 
ARTIKEL 5-15

KUNDMALL AlnB(2) Standardkund. Denna kund kommer att 
föreslås att kopiera ifrån vid nyupplägg 
av kund, SE KOPIERA FRÅN 
KUND4-11

LEVERANTÖRMALLAlnB(15) Standardleverantör. Den leverantör 
som föreslås att kopieras vid nyupplägg 
av leverantör. SE KOPIERA FRÅN 
ELVERANTÖR6-8

BUTIKKUNDNR AlnB(15) Vid användning av Butikskundnum-
mer hamnar man direkt på raderna vid 
orderregistrering i Butiksorder.
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LEVERANSKLARERING

Toggle Om en order skall kunna flyttas till en 
sk pool plats innan själva utleverans 
registreringen av orden sker.

•<JA>Man har möjlighet att poola en 
order innan den leveransregistreras.

•<NEJ>Funktionen används ej.

LAGERPLATS Aln(5)*2 Poolning standardlagerplats.

LEVREG I KUNDORDER

Toggle Om man skall få möjlighet att leveran-
sregistrera kundorder i Kundorder 
rutinen eller endast i rutinen Leveran-
sregistrering. Lämpligt då order och 
leverans görs av olika användare.

•<JA> Det går att leveransregistrera en 
order i både Kundorder rutinen och 
Leveransregistreringen.

•<NEJ>En order kan enbart leveran-
sregistreras i Leveransregistreringen.

MAX ANTAL I UTSKRIFT KUNDORDER

AlnB(2) Hur många plocklistor/utleveranskvit-
ton man skall få ut per gång. Noll bety-
der att alla som kan, skrivs ut. Togglen 
i Utskrift kundorder är då satt till 
<NEJ>. Det går att ändra antalet i 
Utskrift kundorder rutinen, SE 
UTSKRIFT KUNDORDER 
ALLMÄNT 7-117

KUNDORDERRAD Toggle Används då man önskar att den valda 
varuklassens artiklar skall förselås till 
LAGERSKAFF eller DIREKTLEV. 
Blankt fält ger ingen funktion dvs alla 
artiklar föreslås bli reserverade mot 
lagersaldo.

•<  >Vanlig order, liggar föreslaget.

•<DIREKTLEV>Direktleverans.

•<LAGERSKAFF>Lagerskaff.
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VARUKLASS Toggle Välj varuklass som skall användas 
enligt ovan.

•<C>Artiklar med varuklass C.

•<D>Artiklar med varuklass D.

•<E>Artiklar med varuklass E.

•<A>Artiklar med varuklass A.

•<B>Artiklar med varuklass B.

KVITTOSKRIVARE HÄLSNINGSTEXT

Aln(30) Hälsningstext på kvitto.

KVITTOSKRIVARE TEXT TILL FOT

Aln(40)*3 Valfri text som skrivs på kvittots nedre 
del.
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Funktionstangenter företagsregister allmänt

• F5, för visning, nyuppläggning samt ändring av upplagda mom-
skoder, se “Moms” på sidan 9-102.

• F6, för visning, nyuppläggning samt ändring av nummerserier, se 
“Nummerserie” på sidan 9-103.

• F7, för visning samt ändring av rutininloggning, se “Rutinloggning” 
på sidan 9-105.

• F8, för visning, nyuppläggning samt ändring av fasta texter, se “Fast-
text” på sidan 9-70. 

• SÖK i fältet SYSTEMANSV för visning av användare, se “Användare” 
på sidan 9-61.

• SÄTTIN i fältet SYSTEMANSV för nyuppläggning av användare.

• SÖK i fältet EGEN VALUTAKOD för visning av valutakoder, se “Val-
uta” på sidan 9-110.

• SÄTTIN i fältet EGEN VALUTAKOD för nyuppläggning av valutakod.

• SÖK i fältet EGEN LANDKOD för visning av landkoder, se “Land” på 
sidan 9-88.

• SÄTTIN i fältet EGEN LANDKOD för nyuppläggning av landkod.

• SÖK i fältet SPRÅKKOD för visning av språkkoder.

• SÖK i fältet REF PÅ KRAV/RFAK för visning av användare.

• SÖK i fältet KRAVSPRÅK för visning av kravspråkskoder.

• SÄTTIN i fältet KRAVSPRÅK för nyuppläggning av kravspråk.

• SÖK i fältet BETVILLKOR RFAK för visning av betalningsvillkor.

• SÄTTIN i fältet BETVILLKOR RFAK för nyuppläggning av betaln-
ingsvillkor.

• SÖK i fältet EXPORTKATALOG ger möjlighet att bläddra, detta för att 
enkelt ange var exportfilen skall läggas, se “Välj mapp” på sidan 1-7.

• SÖK i fältet IMPORTFIL ger möjlighet att bläddra, detta för att enkelt 
ange var importfilen ligger, se “Ange fil” på sidan 1-7.
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Upplåsning order

FIGURE 414. Upplåsning order

Upplåsning order

I denna rutin kan du låsa upp Order, Inköpsorder, Kundofferter, 
Lagerorder, Följesedlar och Plocklistor.

ORDERSYSTEM Toggle Vilken form av order du vill låsa upp.

•<ORDER>

•<INKÖSPORDER>

•<KUNDOFFERT>

•<LAGERORDER>

•<FÖLJESEDEL>

•<PLOCKLISTA> 

LEVERANTÖR AlnB(30) Leverantörsnummer. Endast vid 
upplåsning av följesedel.

ORDERNR AlnB(30) Ordernummer, följesedelsnummer, 
offertnummer eller plocklistenummer.

LAGER AlnB(30) Lagerställekod.

KUND/LEV AlnB(30) Kund/Leverantörsnummer.
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Etikettutskrift

FIGURE 415. Etikettutskrift

Etikettutskrift allmänt

Med denna rutin skriver du ut etiketter. Du har 4 stycken register att 
välja mellan: artikel, kund, leverantör och kontakt.

Etiketter skrivs ut på grundval av angivna kriterier och sorteringsön-
skemål.

Det finns möjlighet att ställa in en, två respektive tre kolumner i bredd.

Storleken samt antalet etiketter i bredd definieras i utskriftshanteraren 
under skrivare-formatmall. Man kan definiera formatmallar för alla 
typer av etiketter upp till 136 tecken per rad i 12 tecken per tum. 
Laseretiketter kan användas, 2-3 på A4 ark.
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FIGURE 416. Artikeletiketter

Artikeletiketter

Gör urval i artikelregistret. Genom urval i nedanstående fält erhålls de 
etiketter som önskas. Registreras inget urval avses alla.

ARTNUMMER AlnB(30) Artikelnummer.

ARTGRUPP AlnB(30) Artikelgruppskod 1:2000 ger utskrift 
av grupp 1 till 2000.

SORTERING Toggle

•<ARTIKELNUMMER>

•<ARTIKELGRUPP> Artikelgrupp/
artikelnummerordning.
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FIGURE 417. Kundetiketter

Kundetiketter

Gör urval i kundregistret. Genom urval i nedanstående fält erhålls de 
etiketter som önskas. Registreras inget urval avses alla.

KUNDNUMMER AlnB(30) Kundnummer.1000:2000 ger utskrift av 
kundnummer mellan 1000 och 2000.

LANDKOD AlnB(30) Landkod.

DISTRIKT AlnB(30) Distriktkod.

KATEGORI AlnB(30) Kategori.

ATTENTION Toggle

•<INGEN ATT>

•<KONTAKTMAN>

•<EK-KONTAKT>

SORTERING Toggle

•<KUNDNUMMER>

•<POSTNUMMER>
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FIGURE 418. Leverantörsetiketter

Leverantörsetiketter

Gör urval i leverantörsregistret. Genom urval i nedanstående fält erhålls 
de etiketter som önskas. Registreras inget urval avses alla.

LEVNUMMER AlnB(30) Leverantörsnummer.

LANDKOD AlnB(30) Landkod.

ATTENTION Toggle

•<INGEN ATT>

•<INK-KONTAKT>

•<EK-KONTAKT>

SORTERING Toggle

•<LEVERANTÖRSNUMMER>

•<POSTNUMMER>
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FIGURE 419. Kontaktetiketter

Kontaktetiketter

Gör urval i kontaktregistret. Genom urval i nedanstående fält erhålls de 
etiketter som önskas. Registreras inget urval avses alla.

IDNUMMER AlnB(30) Identitetsnummer.

POSTADRESS Aln(30) Postadress.

LANDKOD Aln(30) Landkod.

SÄLJARE Aln(30) Säljarkod.

DISTRIKT Aln(30) Distriktskod.

KATEGORI Aln(30) Kategorikod.

PREFER 1 Aln(30) Preferens 1

PREFER 2 Aln(30) Preferens 2.

PREFER 3 Aln(30) Preferens 3.

PREFER 4 Aln(30) Preferens 4.
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KONTAKTER Toggle

•<SAMTLIGA> Tar med alla etiketter 
oavsett kontakttyp. 

•<ALLMÄN> Tar endast med allmänna 
kontakter, det vill säga alla som inte är 
kund- eller leverantörskontakter. 

•<KUND> Tar endast med kundkontak-
ter.

•<LEVERANTÖR> Tar endast med lev-
erantörskontakter. 

FÖRETAG Toggle Möjlighet att styra utseendet på etiket-
ten.

•<SKRIV EJ UT NAMN>

•<SKRIV UT NAMN> 

SORTERING Toggle

•<IDNUMMER>

•<POSTADRESS>
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Kontaktregister

FIGURE 420. Kontaktregister

Kontaktregister allmänt

Registret kan användas både för att hantera adress- och telefonuppgifter 
samt för utskick via etikettutskrift. De personer som är knutna till en 
kund eller leverantör kan kopplas till kund- respektive leverantörsnum-
mer och även nås via kundregister och leverantörsregister efter val av 
kund eller leverantör.

IDNUMMER AlnB(30) Identitetsnummer. Etiketturval.

FUNKTION Toggle Vilken typ av kontakt. Etiketturval. 

•<ALLMÄN>

•<KUNDNR>

•<LEVNR>

AlnB(10) Kundnummer eller leverantörsnummer.

Aln(30) Företagsnamn. Om kontakten har funk-
tion <KUNDNR> eller <LEVNR>.

NAMN Aln(30) Kontaktnamn.

ADRESS 1 Aln(30) Adress 1.

ADRESS 2 Aln(30) Adress 2.
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T
 POSTADRESS Aln(30) Postadress.

LAND AlfB(2) Landkod.

Aln(30) Land.

E-POST Aln(30) E-postadress.

WEBADRESS Aln(30) Webadress.

STARTDATUM Aln(18) Startdatum.

SLUTDATUM Aln(18) Slutdatum.

STATUS Toggle Vilken typ av status kontakten har.

TELEFONNUMMER

ARBETE Aln(18) Telefonnummer arbete.

HEM Aln(18) Telefonnummer hem.

TELEFAX Aln(18) Faxnummer.

MOBIL Aln(18) Mobiltelefonnummer.

KORTNUMMER Aln(18) Kundklubbskortnummer.

BONUS Aln(18) Bonus, som byggs upp från föregående 
avräkning.

BONUS TOTAL Aln(18) Bonus totalt från kortstart.

HUVUDINNEHAVAREAln(18) Angest endast om annan kontakt är 
huvudinnehavare för kortet.

PERSONNUMMER Aln(18) Personnummer, om tillstånd erhållits.

FÖDELSEDATUM Aln(18) Födelsedatum.

KÖN Aln(18) Kön.

POSTADRESS Aln(18) Postadress.

SÄLJARE AlnB(3) Säljarkod. SÖK ger visning av säljare.

Aln(30) Säljarbenämning.

DISTRIKT AlnB(3) Distriktskod.
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Aln(30) Distriktsbenämning.

KATEGORI AlnB(3) Kategorikod. 

Aln(30) Kategoribenämning.

PREFER 1 AlnB(3) Preferenskod 1.

Aln(30) Preferens 1 benämning.

PREFER 2 AlnB(3) Preferenskod 2. 

Aln(30) Preferens 2 benämning.

PREFER 3 AlnB(3) Preferenskod 3.

Aln(30) Preferens 3 benämning.

PREFER 4 AlnB(3) Preferenskod 4.

Aln(30) Preferens 4 benämning.

PREFER 5 AlnB(3) Preferenskod 5.

Aln(30) Preferens 5 benämning.

PREFER 6 AlnB(3) Preferenskod 6.

Aln(30) Preferens 6 benämning.

TEXT AlnB(3) Möjlighet att ange fasttextkod.

TEXTRAD Aln(45) * 9 Valfri text kan registreras.

Funktionstangenter kontaktregister

• SÖK i fältet IDNUMMER ger en rullbild på identitetsnummer.

• SÖK i fältet TEXT ger visning på fasta texter.

• SÖK i fältet SÄLJARE ger visning på säljare.

• SÖK i fältet DISTRIKT ger visning på distrikt.

• SÖK i fältet KATEGORI ger visning på kategorier.

• SÖK i fälten PREFER 1-4 ger visning på preferenser.

• SÄTTIN i fältet IDNUMMER ger nästa lediga nummer i numerisk 
ordning. Det går även att ange en valfri kod.

• SÄTTIN i fältet STATUS ger möjlighet att registrera en ny statusrad 
som går att bläddra på i status toggeln.
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• F5 när man är inne på vald kontakt, ges möjlighet att registrera en ny 
aktivitet eller titta på befintliga aktiviteter som tillhör denna kontakt, 
se “Registrering aktivitet” på sidan 9-25.

• TABORT på vald kontakt ger möjlighet att ta bort denna från syste-
met. Observera att en kontakt kan inte tas bort om det finns en aktiv-
itet kopplad till denna.

Övrig information kontaktregister

Om kontaktregistret nås från kund- eller leverantörsregistret är IDNUM-

MER kopplad till angiven kund eller leverantör. Detta innebär att SÖK 
och NÄSTA endast visar kontakter som tillhör den valda kunden eller 
leverantören. SÄTTIN kopplar ett nytt identitetsnummer till den valda 
kunden eller leveranören.

Prefer 1-4 används som urval i etikettutskrift. Valfria koder samt 
benämningar läggs upp och administreras av användaren. Exempel på 
koder man kan använda:

Prefer 1: Kodnummer 100-199, exempelvis 100 = Inköpare.                  
Prefer 2: Kodnummer 200-299, exempelvis 200 = Kontorsvaror.         
Prefer 3: Kodnummer 300-399, exempelvis 300 = Bridge och Tennis.   
Prefer 4: Kodnummer 400-499, exempelvis 400 = Katalog.
Prefer 5: Kodnummer 500-599
Prefer 6: Kodnummer 600-699
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Registrering aktivitet

FIGURE 421. Registrering aktivitet

Registrering aktivitet allmänt

Samtliga användare kan registrera aktiviteter i denna rutin. Aktiviteterna 
läggs upp i tabellen aktivitetstyp som nås via SÄTTIN i detta fält. Varje 
typ åsätts en valfri kod om max 3 tecken. Exempelvis K = Kundbesök, 
M = Möte. En aktivitet kan kopplas till en order, en kund eller en lever-
antör samt en kontakt person, alternativt bara till en kontakt person. Vid 
registrering av ett ex kundbesök kan även ansvarig säljare anges. Aktiv-
iteten kan åsättas olika statusar; planerad, bevakning, bekräftad och avs-
lutad. Valfri text kan läggas in på varje aktivitet. Registreringen kan 
även nås från kontaktregistret, från kund eller leverantör, men även från 
order. Med SÖK kan urval ske som visar de aktiviteter som man vill se. 
Rapporter kan skapas som visar de aktiviteter som registrerats.

Genom att trycka SÄTTIN i fältet AKTIVITET ges ett nytt unikt aktivitet-
snummer och du kommer vidare till själva registreringen av aktiviteten.
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T

FIGURE 422. Registrering av aktivitet.

AKTIVITET Int(10) Aktivitetsnummer. SÄTTIN ger nästa 
ledig aktivitetsnummer.

REG AlfB(6) Användare, vem som har lagt upp 
aktiviteten.

AKTIVITETSTYP AlnB(3) Vilken typ av aktivitet.

Aln(30) Aktivitetstyps benämning.

STATUS Toggle

•<PLANERAD>

•<BEVAKNING>

•<BEKRÄFTAD>

•<FAKTURERAS>

•<AVSLUTAD>

START-SLUTTID Date Starttid/datum.

Time Starttid/klockslag.

Date Sluttid/datum.

Time Sluttid/klockslag.

ANSVARIG AlfB(6) Ansvarig användare.

PROJEKT AlfB(6) Projektnummer.
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FUNKTION Toggle

•<KUNDNR>

•<LEVNR>

•<ALLMÄN>

•<ORDER>

AlnB(10) Kundnummer, leverantörsnummer eller 
ordernummer.

Aln(30) Företagsnamn.

KONTAKT AlnB(10) ID nummer.

Aln(30) Kontaktnamn.

SÄLJARE AlnB(3) Säljarkod.

Aln(30) Säljare.

DISTRIKT AlnB(3) Distriktskod.

Aln(30) Distriktsnamn.

PLATS Aln(30) Plats.

TEXT AlnB(3) Möjlighet att ange fasttextkod.

TEXTRAD Aln(45) * 9 Valfri text kan registreras.
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Funktionstangenter registrering aktivitet

• SÖK i fältet AKTIVITET ger supersök.

• SÖK i fältet AKTIVITETSTYP ger visning på upplagda typer.

• SÖK i fältet ANSVARIG ger visning på upplagda användare.

• SÖK i fältet PROJEKT ger visning på upplagda projekt.

• SÖK i fältet KUND/LEVNR/ALLMÄN/ORDER ger ett sökfönster på 
vald typ.

• SÖK i fältet KONTAKT ger vid vald kund eller leverantör, visning på 
tillhörande kontakter.

• SÖK i fältet KONTAKT ger vid funktion <ALLMÄN> ett kontaktsök-
fönster.

• SÖK i fälten SÄLJARE ger visning på upplagda säljare.

• SÖK i fälten DISTRIKT ger visning på upplagda distrikt.

• SÖK i fälten TEXT ger visning på upplagda texter.

• SÄTTIN i fältet AKTIVITETSTYP ger möjlighet att lägga upp nya 
aktivitetstyper.

• SÄTTIN i fälten STARTTID ger dagens datum och klockslag.

• SÄTTIN i fältet SLUTTID ger dagens datum och klockslag.

Övrig information Registrering aktivitet

Rutinen kan nås från Kontaktregistret F5, Leverantörsregistret F7 F5, 
Kundregistret F7, F5 och ifrån kundorder F8. Då man lägger upp en ny 
aktivitet föreslås värden från aktuell kontakt/kund/leverantör/order. 
Dessa värden är ändringsbara. Det kan endast registreras en aktivitet till 
en order, men flera aktiviteter till en kund. Rutinen kan även nås från 
Visa Kunder F7, F5 fast härifrån kan man bara titta på befintliga aktiv-
iteter. Ej registrera nya eller göra ändringar på redan upplagda.
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FIGURE 423. Systemunderhåll.

Systemunderhåll

SYSTEMUNDERHÅLLToggle

•<RÄTTA DISPONIBELT> Går igenom 
systemet och rättar disponibelt antal 
där detta inte stämmer överens med 
lagersaldo i förhållande till kundorder.
•<RÄTTA LEVFAKTURASALDO>Går 
igenom systemet och räknar om det 
belopp för öppna fakturor som lagras i 
leverantörsregistret.
•<RÄTTA LEVORDERASALDO> Går 
igenom systemet och räknar om det 
belopp för öppna inköpsorder som 
lagras i leverantörsregistret.
•<RÄTTA KUNDFAKTURASALDO>Går 
igenom systemet och räknar om det 
belopp för öppna fakturor som lagras i 
kundregistret.
•<RÄTTA KUNDORDERSALDO> Går 
igenom systemet och räknar om det 
belopp för öppna kundorder som lagras 
i kundregistret.
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•<OMSTÄMPLING GTX> Genomför 
byte av distributör för artiklar som 
kommer från Grammotex-databasen 
(skivhandel).
•<TITTA I ERRORLOGEN> Visar de 
felmeddelanden som loggats av syste-
met för exempelvis fel vid utskrifter.
•<SKAPA BONUSCHECKAR> Skapar en 
fil med information om bonuscheckar 
som ska skrivas ut till medlemmar för 
vidare befordran till exempelvis ett try-
ckeri eller annan bearbetning. Används 
tillsammans med modulen Kundklubb.
•<DEFINIERA FÖRSÄLJNINGSFIL> Det 
går att läsa in försäljningstransaktioner 
från en fil från en extern källa. Det kan 
t ex vara en franchisingfilial eller 
försäljning på en mässa där inte GOLF 
använts. Dessa transaktioner hamnar 
direkt i försäljningshistoriken. Inga 
bokföringsunderlag skapas. Här anges 
hur dessa filer ser ut. Formatet ska vara 
tabbseparerade textfiler och det går att 
använda flera definitioner för olika lev-
erantörer av data. Varje definition kop-
plas till en kund i GOLF och 
försäljningen registeras på denna kund. 
Här anges också den mapp där inläsn-
ingsfilerna finns.
•<LÄS IN FÖRSÄLJNINGSFIL> Denna 
funktion läser in de försäljningsfiler 
som nämns ovan. Vid inläsning kon-
trollerar programmet om det finns data 
i alla de mappar som angetts i defini-
tionerna och läser in de filer som finns 
där. Om det finns data i filerna som inte 
går att läsa in skapas en fellista i 
respektive mapp. Originalfilerna 
arkiveras i en undermapp efter inläsn-
ing. Om försäljningsdatum saknas i fil-
erna kan man ange att datum som ska 
sättas som försäljningsdatum. Det går 
även att ange ett projektnummer som 
läggs till på försäljningsraderna. Om 
önskad projektkod saknas kan man 
skapa ett nytt projekt genom att trycka 
<SÄTTIN> i fältet projekt.
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FIGURE 424. Beställningspunkt

Beställningspunkt

Genom denna rutin finns möjlighet att låta systemet räkna ut nya 
beställningspunkter på befintliga artiklar. Du kan börja med att ta ut en 
rapport och ligga kvar i rutinen. Därefter kan du ändra till uppdatering 
för att lagra resultatet.

FUNKTION Toggle En genererad rapport har en status. Välj

•<UTSKRIFT> Visar artiklar som kom-
mer att uppdateras enligt angivna urval. 
Visar artiklarnas nuvarande beställ-
ningspunkt samt nya.

•<UPPDATERING> Uppdaterar beställn-
ingspunkterna enligt angivna urval.

URVAL

LAGER AlnB(2) Lagerställekod för det lager som skall 
uppdateras.

HUVUDLEVERANTÖR

AlnB(10) Huvudleverantör som finns på artikel. 

ARTIKELGRUPP AlnB(6) Artikelgrupp 
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VARUKLASS Toggle Varuklass. Ny beställningspunkt skall 
räknas på artiklar med varuklass:

•<A OCH B> Varuklass A och B

•<A-KLASS> Endast varuklass A.

•<B-KLASS> Endast varuklass B.

•<C-KLASS> Endast varuklass C.

•<D-KLASS> Endast varuklass D.

•<E-KLASS> Endast varuklass E.

LEVTID/DAGAR Num(2) Leveranstid, antal dagar beställning-
spunkten skall räknas på. Om noll 
dagar anges nollas beställningspunk-
terna.

SORTERING Toggle

•<ARTIKELGRUPP> 

•<VARUKLASS> 

•<ARTIKELNUMMER>
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FIGURE 425. Utskriftshanteraren

Utskriftshanteraren allmänt

Utskriftshanteraren administrerar utförda utskrifter, samt skrivarstatus 
och formatmallar. Man kan ta bort, skriva ut på nytt samt förhandsgran-
ska utförda utskrifter. Med F5 ändrar man skrivarstatus.

SKRIVARE AlnB(6) Skrivaridentitet.  Blankt fält visar alla 
utskrifter.

ÄGARE AlnB(6) Anger vem som beställt utskriften, 
blank visar alla.

DATUM Date Utskriftdatum. Om du bara vill se 
utskrifter från ett speciellt datum anger 
du det här. Blankt ger alla.

TID Time(2:2) Utskriftstid.

RG-DEF AlnB(6) Rapportdefinition. Vill du bara titta på 
en typ av rapport kan du ange denna, 
blank visar alla.

F-MALL AlnB(6) Formatmall. Om du bara vill titta på en 
mall kan du ange denna, blank visar 
alla.
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STATUS Toggle En genererad rapport har en status. Välj 
här önskad status för att se önskad rap-
port.

•<  > Blank.Visar alla ännu ej utskrivna 
rapporter.

•<KLAR> Visar alla utskrivna rapporter 
med de senast utskrivna först.

•<KLOCKAD> Visar jobb som lagts i 
jobbkö på klocka.

•<ARBETAR> Visar pågående utskrift.

•<STOPPAD> Visar stoppade jobb.

•<VÄNTAR> Visar stoppade utskrifter.

•<KÖAD> Visar ännu ej utskrivna rap-
porter som skickats till skrivaren.

SIDOR AlnB(6) Visar antal sidor.

SKRIVFIL AlnB(14) Skrivfil är det interna namn som en 
rapport får när den genererats. 

Funktionstagenter utskriftshanteraren

• F5 för ändring av skrivare.

• SÖK i fältet SKRIVARE ger ett fönster som visar alla installerade skri-
vare.

• SÖK i fältet ÄGARE ger ett rullfönster på användare.

• SÖK i fältet RG-DEF ger ett rullfönster på rapportdefinitioner med 
beskrivande text.

• SÖK i fältet F-MALL ger ett rullfönster på formatmallar med 
beskrivande text.

• SÄTTIN i fältet DATUM ger dagens datum.

Övrig information Utskriftshanteraren

Hantering av laserskrivare för stående och liggande format. (Exempel-
vis HPSTA4, HPLIGG.) Skapa två olika skrivarnamn som båda anges 
med samma spooldevice ex LASER. Sätt upp varsin formatmall på skri-
varna som passar för önskad utskrift. När statusen på den ena skrivaren 
ändras till stoppad, får även den andra skrivaren status stoppad, dvs alla 
utskrifter stoppas, både liggande och stående.Finns det köade rapporter 
kommer samtliga att skrivas ut så fort skrivaren är igång. Man måste 
dock vara uppmärksam när man vill använda sig av annat papper i skri-
vare, text när man vill skriva ut etiketter, då får man inte glömma bort att 
ändra formatmallen på båda skrivarna.
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FIGURE 426. Ändring skrivare

Ändring skrivare

SKRIVARE AlnB(6) Skrivaridentitet. SÖK ger visning på 
alla installerade skrivare.

BENÄMNING Aln(30) Benämning på skrivaren. 

F-MALL AlnB(6) Formatmall.

STATUS Toggle Vilken status skrivaren har, om den är 
stoppad eller ej.

•<STOPPAD> Skrivaren är stoppad inga 
jobb kommer ut.

•<VÄNTAR> Skrivaren är ingång, 
skriver ut eventuella jobb.
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FIGURE 427. Visning av utskrifter

Visning utskrifter

Här visas resultatet av de sökkriterier som angivits i utskriftshanteraren.

SKRIVARE AlnB(6) Skrivaridentitet. 

ÄGARE AlnB(6) Anger vem som beställt utskriften. 

DATUM Date Visar utskriftdatum.

TID Time(2:2) Visar utskriftstid.

RG-DEF AlnB(6) Rapportdefinition. 

F-MALL AlnB(6) Formatmall. 

STATUS Toggle Status. 

SIDOR Int(6) Visar antal sidor.

SKRIVFIL AlnB(14) Skrivfil.
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• AVBRYT Återgår till utskriftshanteraren.

• TABORT Användaren får en dialogruta BORTTAG RAPPORT som 
måste bekräftas. När man tar bort en rapport så sätter man dess status 
till KLAR. Man tar alltså inte bort rapporten fysiskt utan den finns 
kvar i systemet med status KLAR.

• VÄLJ Väljer aktuell rad och startar ändring utskrifter, se “Ändring 
utskrifter” på sidan 9-38.
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FIGURE 428. Ändring utskrifter

Ändring utskrifter

Här kan man skriva om samt stoppa en rapport.

FUNKTIONSVAL Toggle Anger vad du vill göra med rapporten. 
<SKRIV UT> skriver ut rapporten. Tänkt 
på att om PRV är aktiv kommer rap-
porten att förhandsgranskas och 
därefter kan man välja att skriva ut rap-
porten eller inte. <STOPPA> stoppar 
vald rapport som väntar.

•<SKRIV UT> Utskrift önskas.

•<STOPPA> Utskrift skall stoppas.

SKRIVARE AlnB(6) Anger den skrivare som man vill skriva 
ut rapporten på.

FORMATMALL AlnB(6) Anger formatmallen man vill använda 
vid utskrift. Detta innebär att man kan 
formatera om en rapport som skrivits ut 
med annan formatmall. Gäller endast 
när FUNKTIONSVAL är <SKRIV UT>.

ANTAL KOPIOR Int(4) Anger hur många kopior man vill 
skriva ut.

SKRIV FRÅN SIDAN Int(6) Anger från vilken sida man vill skriva 
ut.
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SKRIVER TILL SIDAN

Int(6) Anger till vilken sida man vill skriva ut.

AV Int(6) Hur många sidor rapporten består av.

Funktionstagenter ändring utskrifter

• AVBRYT återgår till utskriftshanteraren.

• KLAR utför aktuellt val.
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Rensning register

FIGURE 429. Rensning register

Rensning register

Borttag av gammal information som ej längre behövs. Tänk på att bort-
tag av order ersätts av säljstatistikregistret vilket därför bör ha äldst 
information. Förslag hur gamla order registren bör innehålla sparas i 
företagsregistret, se “Företagsregister fliken Allmänt” på sidan 9-2.

FUNKTION Toggle

•<ORDER>

•<INKÖPSORDER>

•<KUNDFAKTUROR>

•<LEVFAKTUROR>

•<SÄLJSTATISTIK>

•<HUVUDBOK>
Gardeco Datasystem AB



SYSTEMADMIN
Rensning register

T

FIGURE 430. Rensning order

Rensning order

Efter fakturering och fakturajournalutskrift finns uppgifter om en order 
lagrade i försäljningsstatistiken. Rensning bör ske månadsvis. Systemet 
föreslår att slutlevererade order skall rensas till och med visst datum via 
uppgift från företagsregistret. Lämpligt kan vara att spara order i 2-3 
månader. Leveransadresser som har status <AUTOBORTTAG> tas bort 
oavsett vilken rensning som körs.

ORDERSYSTEM Toggle En genererad rapport har en status. Välj 
här önskad status för att se önskad rap-
port.

•<KUNDORDER> I rensningen ingår 
även butiksorder samt leveransinfor-
mation avseende frakthandlingar. Även 
registrerade aktiviteter tillhörande en 
kundorder eller butiksorder tas bort.

•<ARBETSORDER> I rensningen tas 
även tillhörande aktivitet bort.

•<KUNDOFFERT> Offerter som 
annullerats tas bort i rensningen.

TILL OCH MED LEVERANSDATUM

Date Rensar endast slutfakturerade order 
med leveransdatum mindre än eller lika 
med detta datum. Förslag på datum 
visas via uppgift från företagsregistret. 
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FIGURE 431. Rensning inköpsorder

Rensning inköpsorder

Efter uppdatering inleveranser är uppgifter från inköpsorder lagrade i 
beställningsstatistiken. Då inköpsorderregistret är ett arbetsregister bör 
rensning ske månadsvis. Systemet föreslår att slutlevererade order skall 
rensas via datuminformation från företagsregistret. Lämpligt kan vara 
att spara order i 2-3 månader.

TILL OCH MED LEVERANSDATUM

Date Rensar endast slutfakturerade kun-
dorder med leveransdatum mindre än 
eller lika med detta datum. Förslag 
visas via uppgift från företagsregistret. 
Lista med borttagna inköpsorder avslu-
tar körningen.
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FIGURE 432. Rensning kundfakturor

Rensning kundfakturor

Kundreskontralista kan skrivas ut för valfritt datum. Därför kan det vara 
av intresse att spara slutbetalda fakturor tills bokslutet är avstämt och 
klart. Användaren kan dock själv bestämma hur länge fakturorna skall 
sparas.

TILL OCH MED BETALDATUM

Date Rensar slutbetalda kundfakturor med 
betalningsdatum mindre än eller lika 
med detta datum.
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FIGURE 433. Rensning leverantörsfakturor

Rensning leverantörsfakturor

Leverantörsreskontralista kan skrivas ut för valfritt datum. Därför kan 
det vara av intresse att spara slutbetalda fakturor tills bokslutet är 
avstämt och klart. Användaren kan dock själv bestämma hur länge fak-
turorna skall sparas.

TILL OCH MED BETALDATUM

Date Rensar slutbetalda leverantörsfakturor 
med betalningsdatum mindre än eller 
lika med detta datum.
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FIGURE 434. Årsrensning försäljningsstatistik

Årsrensning försäljningsstatistik

Rensar ett år av försäljningsstatistiken, dock endast äldre än föregående 
bokföringsår.

TILL OCH MED DATUM

Date Rensar försäljningsstatistik med fak-
turadatum mindre än eller lika med 
detta datum ett år bakåt.
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FIGURE 435. Årsrensning huvudbok

Årsrensning huvudbok

Rensar ett år av huvudboken, dock ej inom aktuellt och föregående bok-
föringsår.

TILL OCH MED DATUM

Date Rensar verifikationer med bokförings-
datum mindre än eller lika med detta 
datum ett år bakåt.
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Månadsbrytning

FIGURE 436. Månadsbrytning

Månadsbrytning

Månadsbrytningen utför beräkningar avseende medelförbrukning på 
artiklar och rensar bort lagerplatser som inte längre används. 

SENAST KÖRD DEN Date Senast körda datum.

KLART FÖR AVSLUT PERIOD

Int(2) Period.

Toggle

•<NEJ>

•<JA> Kontroll sker att månadsbrytning 
för perioden ej skett tidigare.

KÖRD PERIOD I ÅR Aln(30) Visar om perioderna körts eller inte.

Övrigt

Om perioden är 12 sker årsbrytning till föregående års värden. Verifika-
tionsnummer sätts till 1 för dagboksverifikationer. Före årsbrytning bör 
en extra backup tagas samt kontroll ske att all rapportering är avslutad. 
Den 15:e i ny månad är den sista dagen för att köra månadsbrytning.
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FIGURE 437. Nummerbyte allmänt

Nummerbyte allmänt

Här finns möjlighet att ändra ett artikelnummer, kundnummer eller ett 
leverantörsnummer till ett nytt. Byte av kontonummer finns under redo-
visning, se “Kontonummerbyte” på sidan 8-63.

TYP Toggle

•<ARTIKEL> Artikelnummerbyte.

•<ARTIKELGRP> Artikelgruppsnum-
merbyte.

•<KUND> Kundnummerbyte.

•<LEVERANTÖR> Leverantörsnum-
merbyte.

FUNKTION Toggle

•<REGISTRERING>

•<UTSKRIFT> 

•<UPPDATERING>
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FIGURE 438. Registrering artikelnummerbyte

Registrering artikelnummerbyte

ARTIKELNR FÖRE AlnB(18) Befintligt artikelnummer..

SPRÅK AlnB(2) Språk.

BENÄMNING 1 Aln(35) Benämning 1.

BENÄMNING 2 Aln(35) Benämning 2.

ENHET Aln(3) Enhetsbeteckning.

ARTIKELNR NYTT AlnB(18) Nytt artikelnummer.

FUNKTION Toggle

•<TILLÅT NYTT NR> Tillåt att det 
gamla artikelnumret kan användas till 
ny artikel.

•<ERSÄTTNINGSART> Gamla artikel-
numret används som ersättningsartikel 
och kan inte användas till nytt nummer.

INFO Aln(30) Valfri information angående bytet. 
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Funktionstangenter registrering artikelnummerbyte

• KLAR lagrar inmatad information.

• SÖK i fältet ARTIKELNR visar registrerade ej uppdaterade artikel-
nummerbyten.

Övrig information registrering artikelnummerbyte

Det går inte att göra ett artikelnummerbyte på en artikel som har variant 
<JA>. För att byta nummer på varianter måste man byta på tillhörande 
<VAR-BAS> och då skapas även nummerbyte för alla tillhörande variant-
erna.
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FIGURE 439. Sök artikelnummerbyten 

Sök artikelnummerbyten 

Visar artikelnummer som är registrerade till nummerbyte men ännu ej 
ändrats.

ARTIKELNR FÖRE AlnB(18) Gammalt artikelnummer.

ARTIKELNR NYTT AlnB(18) Nytt artikelnummer.

ÄNDRAD Aln(17) Ändringsdatum.

TID Aln(17) Tid.

FUNKTION Toggle

•<TILLÅT> Tillåt att det gamla artikel-
numret kan användas till ny artikel.

•<ERSÄTT> Gamla artikelnumret 
används som ersättningsartikel och kan 
inte användas till nytt nummer.

INFO AlnB(30) Valfri angiven information.
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FIGURE 440. Utskrift artikelnummerbyte 

Utskrift artikelnummerbyte

DATUM Aln(17) Ändringsdatum.

Funktionstangenter utskrift artikelnummerbyte

• KLAR startar utskrift.

Övrig information utskrift artikelnummerbyte

Skriver ut artiklar som skall bytas, samt tidigare artikelbyten. För att 
endast skriva ut de artiklar som skall bytas, anges ”=” i fältet DATUM. 
För att skriva ut vilka artiklar som ändrats under ett visst intervall, anges 
”20020101:20020931”.
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FIGURE 441. Registrering kundnummerbyte 

Registrering kundnummerbyte

KUNDNR FÖRE AlnB(10) Befintligt kundnummer.

LAND AlnB(2) Land.

VALUTA AlnB(3) Valuta.

NAMN Aln(30) Kundnamn.

KUNDNR NYTT AlnB(10) Nytt kundnummer..

INFO Aln(30) Valfri information angående bytet.

Funktionstangenter registrering kundnummerbyte

• KLAR lagrar inmatad information.

• SÖK i fältet KUNDNR visar registrerade ej uppdaterade kundnummer-
byten.
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FIGURE 442. Sök kundnummerbyten 

Sök kundnummerbyten

KUNDNR FÖRE AlnB(10) Gammalt kundnummer.

KUNDNR NYTT AlnB(10) Nytt kundnummer..

ÄNDRAD Aln(17) Ändringsdatum.

TID Aln(17) Tid.

INFO Aln(30) Angiven informationstext.
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Utskrift kundnummerbyte

DATUM Aln(17) Ändringsdatum.

Funktionstangenter utskrift kundnummerbyte

• KLAR startar utskrift.

Övrig information utskrift kundnummerbyte

Skriver ut kundnummer som skall bytas, samt tidigare kundbyten. För 
att endast skriva ut de kunder som skall bytas, anges ”=” i fältet DATUM. 
För att skriva ut vilka kunder som ändrats under ett visst intervall, anges 
”20020101:20020931”.
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FIGURE 444. Registrering leverantörsnummerbyte

Registrering leverantörsnummerbyte

LEVNR FÖRE AlnB(10) Befintligt leverantörsnummer.

LAND AlnB(2) Land.

VALUTA AlnB(3) Valuta.

NAMN Aln(30) Leverantörsnamn.

LEVNR NYTT AlnB(10) Nytt leverantörsnummer.

INFO Aln(30) Valfri information angående bytet.

Funktionstangenter registrering levnrnummerbyte

• KLAR lagrar inmatad information.

• SÖK i fältet LEVNR visar registrerade ej uppdaterade leverantörsnum-
merbyten.
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FIGURE 445. Sök leverantörsnummerbyten 

Sök leverantörsnummerbyten

LEVNR FÖRE AlnB(10) Gammalt leveratnörsnummer.

LEVNR NYTT AlnB(10) Nytt leverantörsnummer..

ÄNDRAD Aln(17) Ändringsdatum.

TID Aln(17) Tid.

INFO Aln(30) Angiven informationstext.
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FIGURE 446. Utskrift leverantörsnummerbyte 

Utskrift leverantörsnummerbyte

DATUM Aln(17) Ändringsdatum.

Funktionstangenter utskrift leverantörsnummerbyte

• KLAR startar utskrift.

Övrig information utskrift leverantörsnummerbyte

Skriver ut leverantörsnummer som skall bytas, samt tidigare lever-
antörsbyten. För att endast skriva ut de leverantörer som skall bytas, 
anges ”=” i fältet DATUM. För att skriva ut vilka leverantörer som 
ändrats under ett visst intervall, anges ”20020101:20020931”.
Gardeco Datasystem AB



SYSTEMADMIN
Kodrutiner
Kodrutiner

Kodrutiner allmänt

Kodrutiner är de rutiner som används för att systemet skall fungera på 
ett enhetligt sätt. Till exempel för att inte tre olika användare skall 
använda olika beteckning på samma betalningsvillkor, bestämmer sig 
man för att beteckna villkoret med en kod: “30” för “30 DAGAR 
NETTO”. Detta är grunden till alla dessa smårutiner. Nedan kommer 
alla Kodrutiner att beskrivas i alfabetisk ordning. Hänvisningar till var 
man startar dessa kommer att göras under rubriken “Övrig information”.

• Aktivitetstyp  9-60

• Användare  9-61

• Betalningsvillkor  9-67

• Distrikt  9-69

• Fasttext  9-70

• Kassa  9-71

• Kategori  9-76

• Kvantitetstabell  9-77

• Kortbetalning  9-79

• Kostnadsställe  9-82

• Lager  9-83

• Land  9-88

• Leveransadress-kunder  9-90

• Leveransadress-leverantörer  9-92

• Leveranssätt  9-96

• Leveransvillkor  9-99

• Leverantörens artikelgrupp/ prisgrupp  9-100

• Moms  9-102

• Nummerserie  9-103

• Omkostnad  9-104

• Rutinloggning  9-105

• Skicka SMS/Meddelande  9-106

• Statistik  9-108

• Säljare  9-109

• Valuta  9-110

• Valörer  9-112

• Översikt vy  9-113
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FIGURE 447. Aktivitetstyp

Aktivitetstyp

KOD AlnB(3) Aktivitetstypskod.

BENÄMNING Aln(30) Aktivitetstypsbenämning.

Övrig information Aktivitetstyp

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet AKTIVITETSTYP se “Registre-
ring aktivitet allmänt” på sidan 9-25.
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FIGURE 448. Användare

Användare

Användare måste läggas upp för att kunna logga in i systemet. 
Användare används också till att beteckna olika funktioner inom före-
taget. Till exempel Systemansvarig. Ekonomiansvarig som kommer ut 
som referens på kravbrev, se “Betalningspåminnelser” på sidan 4-55.

KOD AlnB(6) Användarkod.

NAMN Aln(30) Användarkodsbenämning.

TYP Toggle Användartyp är en grov klassificering 
av användare. Ställ in minst en 
användare som <SYSADM>. De andra 
sätts till <NORMAL>.

•<NORMAL>

•<NOVIS>

•<SYSADM>

KOSTST AlnB(6) Kostnadsställe, ej obligatorisk.

BLOCK AlnB(1) Block. Möjlighet att styras till ett visst 
block. Det registrerade blocket anges 
automatiskt i samband med uttag av 
Plocklistor.
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LAGER AlnB(2) Lagerställe. Möjlighet att styras till ett 
visst lagerställe. För mer information 
om lagerställe, se “Lager” på sidan 
9-83.

AlnB(30) Lageställebenämning.

KASSA AlnB(3) Kassakod.

AlnB(30) Kassabenämning.

EXT. FRAKT Toggle Extern frakt. Om användaren är kopp-
lad till ett externt fraktprogram.

•<JA>

•<NEJ>

Funktionstangenter användare

• SÖK i fältet KOSTNADSSTÄLLE ger rullbild på kostnadsställen.

• SÖK i fältet SKRIVARE ger rullbild på skrivare.

• SÖK i fältet LAGER ger rullbild på lagerställen.

• SÖK i fältet KASSA ger rullbild på upplagda kassor.

• SÄTT IN i fältet LAGER för nyuppläggning av lagerställe.

• SÄTT IN i fältet KASSA för nyuppläggning av kassa.

• F5, för ändring av lösenord.

• F6, för ändring av rutindefinition användare.

• F7, för ändring av skrivardefinition användare. Om en användare vill 
att en rapport alltid skall skrivas ut på annan skrivare än den skrivare 
som är angiven i Rapportgeneratorn.

Övrig information användare

Kan anropas med SÄTTIN från fältet systemansvarig, se “Företagsregis-
ter fliken Allmänt” på sidan 9-2.
Gardeco Datasystem AB



SYSTEMADMIN
Kodrutiner
FIGURE 449. Ändring lösenord

NYTT LÖSENORD AlnB(8) Nytt lösenord.

Funktionstangenter ändring lösenord

• KLAR lagrar det nya lösenordet.

• AVBRYT avbryter ändring av lösenord och återgår till 
ANVÄNDARE.
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FIGURE 450. Rutindefinition användare

ANVÄNDARE Aln(30) Användarnamn.

DELSYSTEM Toggle Delsystem. Vid urval <SAMTLIGA> 

visas samtliga rutiner i delsystemen. 
När urval gjorts på enstaka delsystem 
visas enbart rutinerna inom respektive 
delsystem. 

•<SAMTLIGA>

•<KUNDRESKONTRA>

•<ORDERSYSTEM>

•<FAKTURERING>

•<LEVRESKONTRA>

•<LAGERSYSTEM>

•<INKÖPSSYSTEM>

•<REDOVISNING>

•<RAPPORTER>

•<SYSTEMADMIN>

Funktionstangenter rutindefinition

• F5 ger ändring rutindefinition efter valt delsystem.
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FIGURE 451. Rutiner

RUTIN Aln(30) Rutinnamn.

RUTINANVKOD AlfB(1) Rutinanvändarkod.

•<  > Blank. Ej användare av rutin.

•<J> Ja. Användare av rutin.

Funktionstangenter ändring rutiner

• SÄTTIN på upplyst rutin lägger till rutin.

• TABORT på upplyst rutin tar bort rutin.
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FIGURE 452. Skrivardefinition

RAPPORT AlnB(6) Rapportidentitet.

Aln(30) Beskrivning av rapportidentitet.

SKRIVARE AlnB(6) Skrivaridentitet.

AlnB(18) Skrivarens benämning.

FORMATMALL AlnB(6) Formatmall som skall användas med 
denna rapport.

AlnB(18) Benämning på formatmall.

ANTAL KOPIOR Int(2) Antal kopior.

Funktionstangenter skrivardefinition

• SÄTTIN i fältet RAPPORT för nyuppläggning av rapport.

• SÖK i fältet RAPPORT för visning av inlagda rapporter.

• SÖK i fältet SKRIVARE för visning av skrivare.

• SÖK i fältet FORMATMALL för visning av formatmallar.

• F5 i fältet RAPPORT ger möjlighet att se befintliga rapporter i syste-
met.
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FIGURE 453. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor

Används för att ge ordern ett villkor gällande betalning. Normalt ger 
man respektive Kund ett betalningsvillkor som vid ordertillfället kopi-
eras in i orderhuvudet.

KOD AlnB(2) Betalningsvillkorskod.

BENÄMNING Aln(30) Betalningsvillkorsbenämning.

TYP Toggle Går endast att ändra vid nyupplägg av 
betalningsvillkor.

•<FAKTURABET>

•<KONTANTBET>

DAGAR Int(3) Antal dagar

Toggle

•< >

•<FRI LEVERANSMÅNAD> Förfalloda-
tumet räknas fram från 1:a i nästa 
månad.
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Funktionstangenter betalningsvillkor

• SÖK i fältet KOD ger visning av betalningsvillkor.

Övrig information betalningsvillkor

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet BETVILLKOR, se “Kundregis-
ter” på sidan 4-2.

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet BETV, se “Kundorder” på sidan 
7-2.

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet BETV, se “Offert” på sidan 7-68.

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet BETVILLKOR, se “Lever-
antörsregister” på sidan 6-2.

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet BETV, se “Inköpsorder” på sidan 
3-2.
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FIGURE 454. Distrikt

Distrikt

Distrikt är till för att ge information. Till exempel kan distrikt användas 
i säljarens reseplanering.

KOD AlnB(3)  Distriktskod.

BENÄMNING Aln(30)  Distriktsbenämning.

Funktionstangenter distrikt

• SÖK i fältet KOD ger visning av distrikt.

Övrig information distrikt

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet DISTRIKT,se “Kundregister” på 
sidan 4-2. 
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FIGURE 455. Fasttext

Fasttext

Fasttext används i ordersystemet för att slippa skriva in samma sak flera 
gånger. Den kan kopieras in på respektive orderrad, se “Text” på sidan 
7-41. Eller på slutsidan i order, se “Slutsida beställning kundorder” på 
sidan 7-57. Det går även att använda sig av Fasttexterna på liknande sätt 
i offert- respektive inköpsorderrutinen. Den kan till exempel användas 
vid kampanjer eller specialerbjudanden.

TEXTGRUPP AlnB(3) Textkod.

BENÄMNING Aln(45)*9 Textrader.

Funktionstangenter fasttext

• SÖK ger visning av fasta texter.

Övrig information fasttext

• Kan anropas med F8, se “Företagsregister” på sidan 9-2.
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Kassa

Kassainställningar

KOD AlnB(3) Kassakod.

BENÄMNING Aln(30) Kassabenämning.

ANTAL ANVÄNDARE

Int(4) Antal användare som använder denna 
kassa för tillfället.

KASSAAVSTÄMNINGToggle Om kassaavstämning pågår eller inte.

•<INGEN> 

•<PÅGÅR>

KVITTOSKRIVARE Toggle Om en speciell kvittoskrivare skall 
användas från angiven kassa.

•<NEJ> Nej, vanlig skrivare skall 
användas.

•<JA> Ja, kvittoskrivare skall användas.

KORTKVITTOTYP

BUTIKSORDER Toggle Om speciell kvittoskrivare används 
vilken typ av kvitto skall komma ut vid 
försäljning i butiksorder.
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•<LITET KVITTO> Endast litet kvitto 
från kvittoskrivaren.

•<STORT KVITTO> Litet kvitto från 
kvittoskrivare samt ett stort kvitto på 
vanliga skrivaren.

ARBETSORDER Toggle Vilken kvittotyp som skall användas 
vid försäljning i Arbetsorder.

•<LITET KVITTO> 

•<STORT KVITTO> 

KUNDORDER Toggle Vilken kvittotyp som skall användas 
vid försäljning i Kundorder.

•<LITET KVITTO> 

•<STORT KVITTO> 

CLEANCASH ENHET Ange numret till kontrollenheten, ett 
nummer fungerar endast på en kassa.

CLEANCASH TYP Toggle Vilken typ av kontrollenhet.

•<SERIELL> 

•<USB> 

Funktionstangenter kassa

• F5 på vald kassa, ger möjlighet att lägga upp nya valutakonton samt 
titta på ingånde balanser, se “Valutakonton” på sidan 9-73.

• F6 i fältet KASSAKONTO, innan kassa har valts, ger möjlighet att 
lägga upp betalningstyper annat, se “Funktionstangenter betalning-
styper” på sidan 9-75.

Övrig information kassa

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet KASSA, se “Användare” på 
sidan 9-61.
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FIGURE 457. Valutakonton

Valutakonton

Kassainställningar

KOD AlnB(3) Kassakod.

BENÄMNING Aln(30) Kassabenämning.

VALUTA Int(14) Valutakod. 

ING BALANS Int(6) Ingående balans i kassan, i valuta.

BOKFÖRT VÄRDE Int(6) Ingånde balans i bokfört värde i hem-
valuta.

TOTALT DIFFBELOPPInt(14) Ackumulerad diff.

KASSAKONTO Int(6) Bokföringskonto vid kassa.

UTTAGSKVITTON Int(6) Bokföringskonto vid uttag ur kassa mot 
kvittobokning.

ING MOMS Int(6) Konto för ingående moms.

UT -INSÄTTSKONTOInt(6) Bokföringskonto vid uttag eller insät-
tning till kassa. 

DIFFKONTO Int(6) Bokföringskonto vid bokning av diff 
vid kassaavstämning.
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KURSDIFFKONTO Int(6) Bokföringskonto vid bokning av diff 

vid kassaavstämning.

Funktionstangenter kassa - ingående balanser

• SÖK i fältet VALUTA ger visning på befintliga valutor.

• SÖK i fältet KONTO ger möjlighet att söka konto.
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FIGURE 458. Betalningstyper

KOD AlnB(3) Kassakod.

BENÄMNING Aln(30) Kassabenämning.

KONTO Int(6) Bokföringskonto vid betalning med 
angivet betalningstyp.

Funktionstangenter betalningstyper

• SÖK i fältet KOD ger visning på befintliga betalningstyper.

• SÖK i fältet KONTO ger möjlighet att söka konto.

• SÄTTIN i fältet KOD ger möjlighet att lägga upp en ny betalningstyp.
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FIGURE 459. Kategori

Kategori

Kategori används i avtalssystemet, se “Kundavtal” på sidan 7-146. 
Detta för att kunna ge en viss kategori ett speciellt pris. Den används 
också som ett statistikbegrepp.

KOD AlnB(3) Kategorikod.

BENÄMNING Aln(30) Kategoribenämning.

FÖREG ÅR Int(5) Budget föregående år i tusental kronor, 
ej ändringsbart.

DETTA ÅR Int(5) Budget detta år i tusental kronor.

NÄSTA ÅR Int(5) Budget nästa år i tusental kronor.

Funktionstangenter kategori

• SÖK ger visning av kategorier.

Övrig information kategori

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet KATEGORI, se “Kundregister” 
på sidan 4-2. 

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet KATEGORI, se “Leverantörsreg-
ister” på sidan 6-2.
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FIGURE 460. Kvantitetstabell

Kvantitetstabell

Prissättningen av en artikel kan göras kvantitetsberoende. Detta sker 
genom att lägga upp kvantitetstabellkoder som därefter kopplas till 
artikeln. Man kan välja om a-priset skall ändras eller om rabatt skall ges.

KOD AlnB(3) Kvantitetskod.

BENÄMNING Aln(30) Benämning.

ANVÄNDNING Toggle

•<PRISLISTA> Styr a-priset till maxi-
malt 5 priser.

•<RABATT%> Styr rabatt till maximalt 
4 rabatter.

KVANTNIVÅ

KVANT 2-5 Int(6) Kvantitet 2-5. Styr priset till prislista 2-
5.

RAB% 2-5 Num(3,1) Rabatt 2-5. Ändrar rabatten efter kvant-
itet.
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Funktionstangenter kvantitetstabell

• SÖK ger visning av upplagda poster.

Övrig information kvantitetstabell

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet KVANTABELL, se “Artikelregis-
ter fliken allmänt” på sidan 5-2.

• Kvantitet i order/offert som understiger kvantitet 2 påverkar ej 
prissättningen.

• Priset alternativt rabatterna avser beställd mängd och gäller oavsett 
delleverans av orderraden sker.
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Om avtal har slutits mellan företaget och bank kommer denna ruta fram 
när betalning med kort skall ske med integrerad pinkodterminal. Oftast 
behövs kort endast dras igenom kortläsaren och kunden kan ange 
pinkod. Om kund saknar pinkod kan signatur köp göras. 

FIGURE 461. Kortbetalning där kund slår in pinkod

FIGURE 462. Kortbetalning utan kod, signaturköp

ANGE ID NUMMER Aln(20) Ange kundens id-nummer.
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FIGURE 463. Kortbetalning utan kontakt med bank

TOGGLE Toggle

•<GODKÄNN>Gå vidare till sig-
naturköp.

•<AVBRYT> Avbryter betalning.

FIGURE 464. Kortbetalning utan kontakt med bank

KONTROLLKOD Num(9,2) Kontrollkod som erhålls vid Kontroll-
ring. 
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FIGURE 465. Kortbetalning utan kontakt med bank

ANGE ID NUMMER Toggle Ange kundens id-nummer. 

Övrig information kortbetalning

• Om avtal har slutits mellan företaget och bank för integrering kortter-
minal, kommer denna ruta fram när betalning med kort skall ske, se 
“Arbetsorder” på sidan 2-106. se “Butiksorder” på sidan 2-2.se 
“Kundorder” på sidan 7-2.

• Med hjälp av systemnycklar finns möjlighet att vid kortköp online 
och vid signaturköp slippa öppna kassalådan.
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FIGURE 466. Kostnadsställe

Kostnadsställe

Om avtal har slutits mellan företaget och bank kommer denna ruta fram

KOD Aln(3) Kostnadsställeskod.

BENÄMNING Aln(18) Kostnadsställesbenämning.

Funktionstangenter kostnadsställe

• SÖK ger visning av upplagda kostnadsställen.

• SÄTTIN ger möjlighet att lägga upp nya kostnadsställen. Ange först 
en kod sedan SÄTTIN.

Övrig information kostnadsställe

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet KOSTST, se “Kostnadsställen” 
på sidan 8-6.
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FIGURE 467. Lager

Lager

Lagerställe används då man önskar hantera flera utleveransplatser inom 
samma företag. Det kan vara ett tullager eller ett reservedelsförråd till 
flera hundra butiker spridda globalt. Ett lager kan hantera inköp och 
kundorder helt separat. Centralinköpsfunktionen för samtliga lager kan 
också hanteras. Ett lagerställe kan vara styrt till en eller flera användare, 
se “Användare” på sidan 9-61. Då föreslås det lagerstället automatiskt i 
samband med registrering av order, inköpsorder, uttag av rapporter med 
mera. Lagerstället kan givetvis ändras om så önskas.                         
Lagerställe betecknas som ”LAGER” på skärmbilder och rapporter. Vid 
utrymmesbrist betecknas det som ”LS”.

LAGER AlnB(2) Lagerställekod.

BENÄMNING Aln(30) Lagerställebenämning.

ADRESS 1 Aln(30) Adress 1.

ADRESS 2 Aln(30) Adress 2.

POSTADRESS Aln(30) Postadress.

LAND AlnB(2) Landkod. Kan ej ändras efter uppläggn-
ing.

Aln(30) Land.
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AVSÄNDNINGSORT Aln(30) Avsändningsort.

REFERENS Aln(30) Referens.

KONTAKTMAN Aln(30) Kontaktperson.

TELEFON Aln(30) Telefonnummer. 

TELEFAX Aln(30) Faxnummer.

PLUSGIRO Aln(30) Plusgironummer. 

BANKGIRO Aln(30) Bankgironummer. 

E-POST Aln(30) E-postadress.

BLOCK AlnB(1) Block. Möjlighet att styra ett lagerställe 
till ett visst block. Det registrerade 
blocket anges automatiskt i samband 
med uttag Plocklistor på det valda 
lagerstället.

LEVERANSSÄTT Aln(30) Leveranssätt. 

AVSÄNDARE Aln(30) Avsändare.

KOSTNADSSTÄLLE Aln(30) Anger ett kostnadsställe för hela lagret.

Funktionstangenter lager

• SÄTT IN i fältet KOD för nyuppläggning av lagerställe.

• SÄTT IN i fältet AVSÄNDARE för nyuppläggning av avsändare.

• SÖK i fältet KOD ger visning av lagerställen.

• SÖK i fältet LAND ger visning av länder.

Övrig information lager

För att kunna ta bort ett lagerställe krävs det att det inte är upplagt på 
någon artikel. Då ges meddelandet ”ARTIKLAR I LAGRET FINNS”.

Om lageroptionen är av kan man inte skapa nya lager men man har möj-
lighet att registrera avsändare mm.
Gardeco Datasystem AB



SYSTEMADMIN
Kodrutiner

T

FIGURE 468. Avsändare

KOD AlnB(2) Avsändarkod.

BENÄMNING Aln(30) Avsändarkodbenämning.

LAND AlnB(2) Landkod. Kan ej ändras efter uppläggn-
ing.

Funktionstangenter avsändare

• F5 ger möljighet att lägga upp nytt avsändarleveranssätt, se 
“Avsändareleveranssätt” på sidan 9-86.
Gardeco Datasystem AB 9-85



SYSTEMADMIN
Kodrutiner

9-86
FIGURE 469. Avsändareleveranssätt

LEVERANSSÄTT AlnB(2) Avsändarleveranssättskod.

Aln(30) Avsändarleveranssättsbenämning.

PALLREGNUMMER Aln(30) Pallregnummer.

FRAKTKUNDNUMMERAln(30) Fraktkundnummer.

MAX TOTAL VIKT Aln(30) Max total vikt per leverans.

MAX TOTAL VOLYMAln(30) Max total volym per leverans.

MAX ANTAL KOLLI Aln(30) Max antal kolli per leverans.

MAX KOLLIVIKT Aln(30) Max kollivikt.

MAX KOLLIVOLYM Aln(30) Max kollivolym.

ALT LEVERANSSÄTTAlnB(2) Alternativ avsändarleveranssättskod.

Aln(30) Alternativ avsändarleveranssätts-
benämning.

MOTTAGARFRAKT Toggle Om mottagaren betalar frakten.

•<JA>

•<NEJ>
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Funktionstangenter avsändarleveranssätt

• SÄTT IN i fältet KOD för uppläggning av avsändarleveranssätt.
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FIGURE 470. Land

Land

Landregistret är en central del av systemet. Den bestämmer var en kund 
kommer ifrån för land och vad den vill ha för språk på sina listor som till 
exempel följesedel och faktura.

KOD AlnB(2) Landkod.

BENÄMNING Aln(30) Landbenämning.

SPRÅK AlnB(2) Språkkod som anger ett lands till-
hörande språk. Detta fält måste vara 
ifyllt för att det skall gå att lagra. 
Språkkoden måste också vara upplagd 
för att den skall bli godkänd, undan-
taget är om KOD är lika med SPRÅK.

EU-LAND Toggle Anger om ett land är med i EU eller 
inte

•<JA> Land är med i EU. Försäljning 
och leverantörsfakturor till/från EU-
länder bokas på speciella konton bla för 
redovisning till EU. Gäller ej hemland.

•<NEJ> 
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Funktionstangenter land

• SÖK i fältet KOD ger visning av länder.

• VÄLJ på upplyst landkod gör så att landkoden kommer i ändraläge.

Övrig information land

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet EGEN LANDKOD och fältet 
EGEN SPRÅKKOD, se “Företagsregister” på sidan 9-2.
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FIGURE 471. Leveransadress-kunder

Leveransadress-kunder

Uppläggning av en kunds leveransadresser. Denna skrivs ut på Plock-
lista, Följesedel och Faktura bland annat.                                                                       
Vid nyuppläggning kopieras kundens namn, adress, kontaktman, kon-
takttelefon, säljare och distrikt. Status på leveransadresser kan ändras 
till autoborttag för tillfälliga adresser. De tas då bort via rutinen rensning 
kundorder om det ej finns någon kundorder med denna adress.

LEVADRESS AlnB(3) Leveransadresskod.

Toggle

•<FAST ADRESS>

•<AUTOBORTTAG> Rensas bort efter 
användning i samband med körning av 
Rensning kundorder.

AlnB(2) Landskod.

KUNDNAMN Aln(30) Kundens namn på leveransadressen.

ADRESS 1 Aln(30) Kundens adress 1 på leveransadressen.

ADRESS 2 Aln(30) Kundens adress 2 på leveransadressen.

POSTADRESS Aln(30) Kundens postadress på lever-
ansadressen.
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KONTAKTMAN Aln(20) Kundens kontakman på lever-
ansadressen.

KONTAKTTEL Aln(20) Kundens kontakttelefon på lever-
ansadressen.

SÄLJARE AlnB(3) Säljarkod. Ansvarig säljare för angiven 
leveransadress.

AlnB(18) Säljarnamn.

DISTRIKT AlnB(3) Distriktskod.

AlnB(18) Distriktsbenämning.

Funktionstangenter leveransadress-kunder

• SÖK i fältet KOD ger en rullbild på leveransadresser.

• SÄTTIN i fältet KOD med tom leveransadresskod ger nästa lediga 
nummer i numerisk ordning med start från “100”. Det går även att 
ange en valfri kod.

• SÖK i fältet SÄLJARE ger visning av säljare.

• SÖK i fältet DISTRIKT ger visning av distrikt.

Övrig information leveransadress-kunder

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet LEVADRESS, se “Kundregister” 
på sidan 4-2.

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet LEVADR, se “Butiksorder” på 
sidan 2-2. se “Arbetsorder” på sidan 2-106. se “Kundorder” på sidan 
7-2.

• Status för en leveransadress är antingen <FAST ADRESS> eller 
<AUTOBORTTAG>.

• Distriktskoden kan användas för besöksplanering, exempelvis vid 
rullande scheman.
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FIGURE 472. Leveransadress-leverantörer

Leveransadress-leverantörer

Uppläggning av en leverantörs leveransadresser. Denna skrivs ut på 
Beställning.

Status på leveransadresser kan ändras till autoborttag för tillfälliga 
adresser. De tas då bort via rutinen rensning inköpsorder om det ej finns 
någon beställning med denna adress.

LEVADRESS AlnB(3) Leveransadresskod.

Toggle

•<FAST ADRESS>

•<AUTOBORTTAG> Rensas bort efter 
användning i samband med körning av 
Rensning leverantörsfakturor.

AlnB(2) Landkod.

LEVNAMN Aln(30) Leverantörens namn på lever-
ansadressen.

ADRESS 1 Aln(30) Leverantörens adress 1 på lever-
ansadressen.

ADRESS 2 Aln(30) Leverantörens adress 2 på lever-
ansadressen.
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POSTADRESS Aln(30) Leverantörens postadress på lever-

ansadressen.

KONTAKTMAN Aln(20) Leverantörens kontakman på lever-
ansadressen.

KONTAKTTEL Aln(20) Leverantörens kontakttelefon på lever-
ansadressen.

LAGER Aln(20) Lagerställe som leveransadressen till-
hör.

FÖRDELNING Toggle

•<JA>

•<NEJ>

KVOT Aln(20) Antal som skall fördelas för lever-
ansadressen, se “Fördela inköpsorder” 
på sidan 3-19.

Funktionstangenter leveransadress-leverantörer

• SÖK i fältet KOD ger en rullbild på leveransadresser.

• SÄTTIN i fältet KOD med tom leveransadresskod ger nästa lediga 
nummer i numerisk ordning med start från “100”. Det går även att 
ange en valfri kod.

Övrig information leveransadress-leverantörer

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet LEVADRESS, se “Lever-
antörsregister” på sidan 6-2.

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet LEVADR, se “Inköpsorder” på 
sidan 3-2.

• Status för en leveransadress är antingen <FAST ADRESS> eller 
<AUTOBORTTAG>.
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FIGURE 473. Kopiera från leveransadress

Kopiera från leveransadress

Vid uppläggning av nya leveransadresser kan kopiering ske från en val-
fri leverantör eller kunds leveransadress. Denna används sedan som 
mall genom att leverantörs- eller kundnumret anges i kopieringsfunktio-
nen. Efter att leverantörs- eller kundnummer angetts visas namnet för att 
verifiera att rätt leverantör eller kund valts. Därefter söks önskad lever-
ansadress och via VÄLJ samt KLAR kopieras uppgifterna till den nya 
leveransadressen.

LEVERANSADRESSVAL

Toggle Anger från vilken leverantör eller kund 
som uppgifterna skall kopieras.

•<LEVERANTÖR>

•<KUNDNUMMER>

AlnB(10) Leverantörs- eller kundnummer.

Aln(30) Leverantörs- eller kundnamn.

KOD AlnB(3) Leveransadresskod.
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NAMN Aln(20) Leverantörs- eller kundnamn.

ADRESS 1 Aln(20) Adress 1.

POSTADRESS Aln(26) Postadress.

LAND AlnB(3) Landkod.

Övrig information kopiera från leveransadress

Funktionstangenter i rutinen

• KLAR kopiering från angivet leverantörs- eller kundnummer.

• AVBRYT standardvärden till ny leveransadress.

TABLE 7. Fält som kopieras alternativt tilldelas standardvärden

Fält som kopieras Standardvärden

LEVNAMN

ADRESS 1

ADRESS 2

POSTADRESS

KONTAKTMAN

KONTAKTTEL

LAND
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FIGURE 474. Kundleveranssätt

Leveranssätt

Beskriver hur godset skall färdas, till exempel med Bil, Järnväg, Båt 
eller Lastbil. Används i order och kommer ut på följesedel och faktura.

LEVERANSSÄTT AlnB(2) Leveranssättskod.

Aln(17) Leveranssättsbenämning.

PALLREGNUMMER Aln(10) Pallregistreringsnummer.

FRAKTKUNDNUMMER

Aln(10) Fraktkundnummer.

MAX TOTAL VIKT Num(12,3) Fraktens maximala total vikt.

MAX TOTAL VOLYMNum(12,3) Fraktens maximala totala volym.

MAX ANTAL KOLLI Int(3) Fraktens maximala kolli antal.

MAX KOLLIVIKT Num(12,3) Maximal kollivikt.
Gardeco Datasystem AB



SYSTEMADMIN
Kodrutiner

V

MAX KOLLIVOLYM Num(12,3) Maximal kollivolym.

ALT LEVERANSSÄTTAlnB(2) Alternativ leveranssättskod.

Aln(17) Alternativ leveranssättsbenämning.

MOTTAGARFRAKT Toggle Om mottagaren betalar frakten.

•<JA>

•<NEJ>

Funktionstangenter leveranssätt

• SÖK ger visning av leveranssätt.

Övrig information leveranssätt

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet LEVSÄTT, se “Kundregister” på 
sidan 4-2.

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet LEVS, se “Kundorder” på sidan 
7-2.

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet LEVS, se “Offert” på sidan 7-68.
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FIGURE 475. Leveranssätt

Leveranssätt

Beskriver hur godset skall färdas, till exempel med Bil, Järnväg, Båt 
eller Lastbil. Används i order och kommer ut på följesedel och faktura.

KOD AlnB(2) Leveranssättskod.

BENÄMNING Aln(30) Leveranssättsbenämning.

Funktionstangenter leveranssätt

• SÖK ger visning av leveranssätt.

Övrig information leveranssätt

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet LEVSÄTT, se “Leverantörsregis-
ter” på sidan 6-2.
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FIGURE 476. Leveransvillkor

Leveransvillkor

Beskriver vilka villkor som gäller vid leveransen.

KOD AlnB(2) Leveransvillkorskod.

BENÄMNING Aln(30) Leveransvillkorsbenämning.

Funktionstangenter leveransvillkor

• SÖK ger visning av leveransvillkor.

Övrig information leveransvillkor

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet LEVVILLKOR, se “Kundregis-
ter” på sidan 4-2.

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet LEVV, se “Kundorder” på sidan 
7-2.

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet LEVV, se “Offert” på sidan 7-68.

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet LEVVILLKOR, se “Lever-
antörsregister” på sidan 6-2.

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet LEVV, se “Inköpsorder” på sidan 
3-2.
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FIGURE 477. Leverantörens artikelgupp

Leverantörens artikelgrupp/ prisgrupp

Information för prissättning då inköpspris eller rabatt är lika.

LEVERANTÖR AlnB(3) Leverantörsnamn.

HUVUDLEVERANTÖR

AlnB(3) Skall leverantantör vara huvudlever-
antör av inlästa varor.

LEVARTGRUPP AlnB(3) Leverantörensartikelgrupp.

BENÄMNING Aln(35) Leverantörens artikelgruppsbenämning

INKÖPSPRIS Num(12,2) Vårt inköpspris hos leverantör på angi-
ven artikelgrupp.

RABATT Num(12,2) Vår rabatt hos leverantör på angiven 
artikelgrupp.

ARTGRP Num(12,2) Vår artikelgrupp.

PRODUCENT Num(12,2) Tillverkare av produkten.
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Funktionstangenter levartgrupp

• TABORT på vald levartgrupp, ger möjlighet att ta bort denne från sys-
temet. Den får dock inte finnas på leverantörsartiklar.

• SÖK i levartgrupp visar upplagda leverantörsartikelgrupper.

• SÖK i artgrupp visar upplagda artikelgrupper.

• SÄTTIN med vald leverantörsartikelgruppskod ger möjlighet till 
uppläggning av ny artikelgrupp.

Övrig information leverantörens artikelgrupp

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet LEVARTGRUPP, se “Leverantör-
sartiklar” på sidan 6-10.

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet LEVARTGRPP, se “Leverantör-
suppgifter” på sidan 5-21.
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9-102
FIGURE 478. Moms

Moms

Moms ger en möjlighet att använda olika momssatser.

KOD Int(1) Momskod.

BENÄMNING Aln(30) Momsbenämning.

MOMS% Num(4,2) Momssats i procent.

Funktionstangenter moms

• SÖK ger visning av momssatser.

Övrig information moms

• Kan anropas med F5, se “Företagsregister” på sidan 9-2.
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V

FIGURE 479. Nummerserie

Nummerserie

Används till att bestämma en viss rutins nummerserie. Till exempel 
ordernummerserie och fakturanummerserie.

KOD AlnB(6) Nummerseriekod som namngivits efter 
rutinnamn.

BENÄMNING Aln(30) Nummerseriebenämning.

NUMMER Int(10) Nummer.

TYP Toggle

•<NORMAL> Nummerserie utan kontoll
•<CHECKSIFFRA> Nummerserie med 
kontroll på  checksiffra. Checksiffra 
läggs till nummerserien.

•<LÄNGD+CHECKSIFFRA> Nummers-
erie med kontroll på både längd och 
checksiffra. Checksiffra läggs till num-
merserien

Funktionstangenter nummerserie

• SÖK i fältet KOD ger visning av nummerserier.

• Kan anropas med F6, se “Företagsregister” på sidan 9-2.
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9-104
FIGURE 480. Omkostnad

Omkostnad

Omkostnad används för att kunna lägga till en omkostnad gällande ett 
leverantörsinköp.

KOD AlnB(3) Omkostnadskod.

BENÄMNING Aln(30) Omkostnadsbenämning.

BELOPP Num(12,2) Omkostnadsbelopp.

Funktionstangenter omkostnad

• SÖK i fältet KOD ger visning av omkostnader som finns upplagda.

Övrig information omkostnad

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet OMKOSTNAD, se “Leverantör-
sartiklar” på sidan 6-10.

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet OMKOSTNAD, se “Leverantör-
suppgifter” på sidan 5-21.
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FIGURE 481. Rutinloggning

Rutinloggning

Rutinloggning används för att hålla reda på vilka rutiner som körs.

KOD AlnB(6) Rutinkod.

BENÄMNING Aln(30) Rutinbenämning.

ANTAL Int(4) Antal rutiner som körs för tillfället.

Funktionstangenter rutinloggning

• SÖK i fältet KOD ger visning av rutiner som finns upplagda.

Övrig information rutinloggning

Om man använder ett program som är beroende av att man inte kör en 
annan, används rutinloggning. Ibland kan det hända att ett program inte 
kan startas utan får meddelandet, “Månadsbrytning körs”. Då kan man 
gå in på aktuell rutin och nollställa denna. Innan man gör detta måste 
man övertyga sig om att inte det är någon som faktiskt kör rutinen i 
fråga. Kan anropas med F7, se “Företagsregister” på sidan 9-2.
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9-106
FIGURE 482. Skicka SMS/Meddelande 

Skicka SMS/Meddelande

För att få möjlighet att skicka SMS så krävs det att en systemnycklar är 
satta samt avtal med ip1 eller PSWIN. För att skicka meddelanden (e-
post) måste smpt-server anges i systemnyckel med tillhörande lösenord, 
om servern kräver detta.
Det går att skicka sms/meddelande i beställningsläge och vid leveran-
sregistrerings läge, flera sms/meddelanden kan skickas för samma order. 
Mobilnumret/E-post tas från orderhuvudet (från kund/leverantörens ref-
erens) men kan ändras i rutinen eller genom att byta referens.
Om man ändrar eller skriver in ett nytt mobilnummer/e-post i rutinen så 
uppdateras orderhuvudet med det nya numret.

Rutinen för att skicka SMS/Meddelande finns i butiksorder, arbetsorder, 
kundorder, leveransregistrering, offert och inköpsorder.

F-knappen visar “Skicka sms” om SMS funktionen är installerad, annars 
visar den “Skicka meddelande” som default.

För att skicka sms/meddelande så trycker du på F9-Skicka sms/Skicka 
meddelande, se “Skicka SMS/Meddelande” på sidan 9-107.
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FIGURE 483. Skicka sms/meddelande

Skicka SMS/Meddelande

TYP Toggle Vad som ska skickas, SMS eller Email

•<SMS>

•<EMAIL>

MOBIL Num(6,3) Mobilnummer, tas från orderhuvudet 
men går att ändra.

EPOST Num(6,3) E-post, tas från orderhuvudet men går 
att ändra.

SUBJECT Num(6,3) Ämne. Används endast vid e-post.

TEXT AlnB(3) SÖK söker i fasttextregistret. Valfri text 
kan registreras i textrutan.

Funktionstangenter skicka sms/meddelande

• SÖK i fältet TEXT ger visning av fasta texter.

• KLAR och du får en fråga om att skicka smset/meddelandet.

• F5 ger visning av sms/meddelanden som skickats tidigare för denna 
order.
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FIGURE 484. Statistik

Statistik

Används för att indela kunderna i lämpliga grupperingar. Till exempel 
Bilbransch, Dagligvaruhandel med mera.

KOD AlnB(2)  Statistikkod.

BENÄMNING Aln(30)  Statistikbenämning.

Funktionstangenter statistik

• SÖK ger visning av statistik.

Övrig information statistik

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet STATISTIK, se “Kundregister” 
på sidan 4-2.
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FIGURE 485. Säljare

Säljare

Ansvarig säljare för kunden. Kommer som förslag i kundorderrutinen. 
Används även för statistik.

KOD AlnB(3) Säljarkod.

BENÄMNING Aln(30) Säljarbenämning.

KOSTST AlnB(6) Kostnadsställekod.

Funktionstangenter säljare

• SÖK i fältet KOD ger visning av säljare.

• SÄTTIN med valt nummer i fältet KOD ger möjlighet att lägga upp en 
ny säljare.

Övrig information säljare

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet SÄLJARE, se “Kundregister” på 
sidan 4-2.

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet SÄLJ, se “Kundorder” på sidan 
7-2.

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet SÄLJ, se “Offert” på sidan 7-68.
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FIGURE 486. Valuta

Valuta

Valutaregister för hela systemet. Registrerade kurser visas som förslag 
vid Kundorder och Inköpsrutiner.

KOD AlnB(3) Valutakod.

BENÄMNING Aln(30) Valutabenämning.

ÄNDRINGSDATUM Date Visar när man senast ändrade kursen. 
Detta får man hålla reda på manuellt, 
det vill säga systemet uppdaterar inte 
detta fält. SÄTTIN ger dagens datum.

BOKFÖRINGSKURS Num(9,4) Bokföringskurs används vid bokföring 
av utländska fakturor samt vid export-
fakturering av kunder.

KALKYLKURS Num(9,4) Kalkylkurs används för priskalkyler-
ing och kan även lagras separat på varje 
artikel, SE LEVERANTÖRSUP-
PGIFTER 5-21

BUTIKSKURS Num(9,4) Butikskurs används vid bokföring av 
kontantorder med.

FAKTOR Int(4) Faktor som används för att omvandla 
kurser. Normalt 1 eller 100.
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Funktionstangenter valuta.

• F5 ger möjlighet att lägga upp valörer till vald valuta.

• SÄTTIN i fältet ÄNDRINGSDATUM ger dagens datum.

• SÖK i fältet KOD ger visning av valutor.

• VÄLJ på upplyst valutakod gör så att valutakoden kommer i 
ändraläge.

• SÄTTIN i fältet KOD med vald kod ger möjlighet att lägga upp en ny 
valuta.

Övrig information valuta

• Kan anropas med SÄTTIN från fältet VALUTA, se “Företagsregister” 
på sidan 9-2.
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FIGURE 487. Valörer

Valörer

Vilka de olika valörer som använd vid vald valuta. Registrerade valörer 
visas vid kassaavstämning, se “Räkna Kassa” på sidan 2-57.

POS AlnB(3) Position.

VALÖR Aln(30) Valör.
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FIGURE 488. Översikt vy

Översikt vy

Möjlighet att kontrollera order/offert status. Det går att göra urval på 
säljare, ordertyp samt kundnummer.

SÄLJARE Toggle Möjlighet att göra urval på säljare och 
vis aktuella order/offerter för vald säl-
jare.

KUNDNR AlnB(3) Möjlighet att göra urval på kundnum-
mer, SÖK i fältet öppnar sökrutin, se 
“Kundsök” på sidan 9-127.

OFFERTNR AlnB(3) Offertnummer.

ORDERNR AlnB(3) Ordernummer.

GILDAT AlnB(3) Giltighetsdatum för offert.

KUNDANBUD AlnB(3) Kundanbudsnummer för offert.

KUNDORDNR AlnB(3) Kundens ordernummer.

KUNDREFERERNS AlnB(3) Kundreferens.

LS AlnB(3) Lagerställe.

STATUS AlnB(3) Ordens status.
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ORDERVÄRDE AlnB(3) Ordervärde för offert/order.

ANTAL AlnB(3) Visar antal poster för aktuell order typ, 
offert, order, levererat (vísar endast 
order som är satta till att avvakta fak-
tura) och faktureras.

SUMMA AlnB(3) Visar total summa för aktuell order typ.

Funktionstangenter översikt vy.

• F5 på Levererad order med status AVVAKTA frisläpper ordern till 
fakturering.
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FIGURE 489. Översikt

Översikt

Möjlighet att kontrollera order/offert status. Det går att göra urval på 
säljare, ordertyp samt kundnummer.

SÄLJARE Toggle Möjlighet att göra urval på säljare och 
vis aktuella order/offerter för vald säl-
jare.

TYP Toggle Möjlighet att göra urval på ordertyp.

•<OFFERT>

•<ORDER>

•<LEVERERAT> Visar endast order som 
är satta att avvakta med faktura.
•<FAKTURERAS>

KUNDNR AlnB(3) Möjlighet att göra urval på kundnum-
mer, SÖK i fältet öppnar sökrutin, se 
“Kundsök” på sidan 9-127.

OFFERTNR AlnB(3) Offertnummer.

ORDERNR AlnB(3) Ordernummer.

GILDAT AlnB(3) Giltighetsdatum för offert.

KUNDANBUD AlnB(3) Kundanbudsnummer för offert.
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KUNDORDNR AlnB(3) Kundens ordernummer.

KUNDREFERERNS AlnB(3) Kundreferens.

LS AlnB(3) Lagerställe.

STATUS AlnB(3) Ordens status.

ORDERVÄRDE AlnB(3) Ordervärde för offert/order.

ANTAL AlnB(3) Visar antal poster för aktuell order typ, 
offert, order, levererat (vísar endast 
order som är satta till att avvakta fak-
tura) och faktureras.

SUMMA AlnB(3) Visar total summa för aktuell order typ.

Funktionstangenter översikt

• F5 på Levererad order med status AVVAKTA frisläpper ordern till 
fakturering.
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Sökrutiner

Sökrutiner allmänt

Artiklar, kunder och leverantörer anges i systemet med ett nummer. För 
att ange rätt nummer kan en sökning göras där förslag visas med möj-
lighet att välja det som avses. I sökfunktionen ingår ett flertal urval för 
att erhålla önskat svar. En kombination av dessa ger oftast bäst resultat. 
Tänk på att använda asterisker (*) när du söker på en delmängd i ett 
urval. För mer information om vilka funktioner som kan användas i 
urvalsfälten, se “Frågespråk” på sidan 1-14.

• Aktivitetssök  9-118

• Artikelsök  9-120

• Artikelhistoriksök  9-125

• Kundsök  9-127

• Leverantörsök  9-130

• Visning kundens leveransadresssök  9-133

• Visning leverantörens leveransadresssök  9-134

• Visning varianter vid orderregistrering  9-135
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FIGURE 490. Aktivitetssök

Aktivitetssök

Samtliga fält kan användas för att hitta en artikel. Genom att kombinera 
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FIGURE 491. Aktiviteter.

SLJ AnlB(3) Säljarkod.

AKTTYP AlnB(10) Vilken typ av aktivitet.

STATUS AlnB(10) Vilken typ av status aktiviteten har.

STARTTID Date Starttid/ datum.

Time Starttid/ klockslag.

FÖRETAG AlnB(19) Kund eller leverantörsnamn.

KONTAKT AnlB(19) Kontakt hos kund eller leverantör.

PLATS AlnB(19) Plats.

ANV AlnB(6) Användare.

TEXT AlnB(19) Text som registrerats om aktiviteten.

Funktionstangenter aktivitetsök

• SÖK startar visning av sökresultatet.

• VÄLJ eller KLAR väljer aktuell rad.

• AVBRYT avslutar rullbild.

Övrig information aktiviteter
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9-120
Dubbelklicka på rubrikraden och fönstret förstoras. Detta för att du skall 
få se fler träffar utan att behöva scrolla.

FIGURE 492. Artikelsök

Artikelsök

Samtliga fält kan användas för att hitta en artikel. Genom att kombinera 
flera fält erhålls ett mindre urval. För att visa de artiklar som kan levere-
ras omgående anges disponibelt som större än önskat antal, exempelvis 
”>5”. Observera att artiklar med struktur <VAR-BAS> ej finns med i 
artikelsöken.

ARTIKELNR Aln(25) Artikelnummer.

BENÄMNING 1-2 Aln(35)*2 Artikelbenämning 1 och 2.

SÖKBEGREPP Aln(25) Sökbegrepp.

LEVERANTÖR Toggle Leverantörsnamn.

HUVUDGRUPP Toggle Huvudgruppsbenämning.

UNDERGRUPP Toggle Undergruppsbenämning.

ARTGRUPP Toggle Artikelgruppsbenämning.

LEVARTNR Aln(25) Leverantörens artikelnummer.

BENÄMNING 1-2 Aln(35)*2 Leverantörens artikelbenämning 1 och 
2.
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DISPONIBELT Aln(25) Disponibelt antal.

BESTÄLLT Aln(25) Beställt antal.

LAGERSALDO Aln(25) Lagersaldo.

FÖRSPRIS 1-5 Aln(25) Försäljningspris 1-5.
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FIGURE 493. Visning artikel

Visning artikel

ARTIKEL AlnB(18) Artikelnummer.

BENÄMNING 1 Aln(35) Benämning 1.

BENÄMNING 2 Aln(35) Benämning 2.

DISP Num(12) Disponibelt antal.

ENH AlnB(3) Enhet.

FP Int(9) Förpackningsantal.

UTPRIS Num(12,2) Försäljningspris.

BASPRIS Num(12,2) Baspris.

LEVERANTÖR AlnB(18) Leverantörsnummer.

VK Aln(1) Varuklass A-E.

Funktionstangenter artikelsök

• SÖK startar visning av sökresultatet.

• VÄLJ eller KLAR väljer aktuell rad.

• AVBRYT avslutar rullbild.
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Övrig information aktiviteter

Dubbelklicka på rubrikraden och fönstret förstoras. Detta för att du skall 
få se fler träffar utan att behöva scrolla.
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9-124

V

VV
Visning spårinfo

NR Num(3) Artikelnummer.

SPÅRINFO 1 Aln(35) Benämning 1.

SPÅRINFO 2 Aln(35) Benämning 2.

Övrig information spårinfo

Dubbelklicka på rubrikraden eller tryck på mellanslagstangenten och 
fönstret förstoras. Detta för att du skall få se fler träffar utan att behöva 
scrolla.
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FIGURE 494. Artikelhistoriksök

Artikelhistoriksök

Används vid sökning efter artiklar som kunden köpt tidigare. Sökningen 
visar leveranser i datumordning oavsett vilka artiklar som valts. Det är 
lämpligt att begränsa leveransdatum genom att ange större än ett datum 
exempelvis ”>20081001”. VÄLJ eller KLAR i sökfönstret ger en order-
nummerrad med visat artikelnummer.

ARTIKELNR Aln(25) Artikelnummer.

BENÄMNING1 Aln(35) Artikelbenämning 1.

BENÄMNING2 Aln(35) Artikelbenämning 2.

ARTGRUPP Aln(25) Artikelgruppskod.

LAGER Aln(25) Lagerställekod.

LEVDATUM Aln(25) Leveransdatum.

ORDERNUMMER Aln(25) Ordernummer.

FAKTURANUMMER Aln(25) Fakturanummer.

ANTAL Aln(25) Antal.

NETTOPRIS Aln(25) Nettopris.
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FIGURE 495. Visning artikelhistorik

Visning artikelhistorik

DATUM Date Datum.

ARTIKELNUMMER AlnB(18) Artikelnummer.

FAKTURANR AlnB(18) Fakturanummer.

ORDERNR Int(10) Ordernummer.

RAD Int(3) Radnummer.

ANTAL Num(9,3) Antal.

ENH Aln(3) Enhet.

NETTOPRIS/ST Num(12,3) Nettopris per styck.

Funktionstangenter artikelhistoriksök

• SÖK startar visning av sökresultatet.

• VÄLJ eller KLAR väljer aktuell rad.

• AVBRYT avslutar rullbild.

Övrig information artikelhistorik

Dubbelklicka på rubrikraden och fönstret förstoras. 
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FIGURE 496. Kundsök

Kundsök

Samtliga fält i sökfönstret kan användas för att hitta kunden. Genom att 
kombinera två eller fler fält kan sökningen ge ett mindre antal träffar. 
Tänk på att använda asterisk (*) när endast en del av innehållet i ett fält 
anges.

KUNDNUMMER Aln(25) Kundnummer.

KUNDNAMN Aln(25) Kundnamn.

ADRESS 1 Aln(25) Adress 1.

ADRESS 2 Aln(25) Adress 2.

POSTADRESS Aln(25) Postadress.

LAND Aln(25) Landkod.

ALIAS/NAMN Aln(25) Alias/namn.

TELEFONNR Aln(25) Telefonnummer.

TELEFAXNR Aln(25) Telefaxnnummer.

KONTAKTMAN Aln(25) Kontaktman.

EK-KONTAKT Aln(25) Ekonomikontakt.
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9-128
SÄLJARE Aln(25) Säljarkod.

DISTRIKT Aln(25) Distriktskod.

KATEGORI Aln(25) Kategorikod.
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FIGURE 497. Visning kunder

Visning kunder

ALIAS/NAMN AlnB(10) Alias/namn.

KUNDNUMMER AlnB(10) Kundnummer.

NAMN Aln(30) Kundnamn.

POSTADRESS Aln(30) Postadress.

Funktionstangenter kundsök

• SÖK startar visning av sökresultatet.

• VÄLJ eller KLAR väljer aktuell rad.

• AVBRYT avslutar rullbild.

Övrig information visning kunder

Dubbelklicka på rubrikraden och fönstret förstoras. Detta för att du skall 
få se fler träffar utan att behöva scrolla.
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9-130
FIGURE 498. Leverantörsök

Leverantörsök

Samtliga fält i sökfönstret kan användas för att hitta leverantören. 
Genom att kombinera två eller fler fält kan sökningen ge ett mindre 
antal träffar. Tänk på att använda asterisk (*) när endast en del av inne-
hållet i ett fält anges.

LEVERANTÖR Aln(25) Leverantörsnummer.

LEVNAMN Aln(25) Leverantörsnamn.

ADRESS 1 Aln(25) Adress 1.

ADRESS 2 Aln(25) Adress 2.

POSTADRESS Aln(25) Postadress.

LAND Aln(25) Landkod.

ALIAS/NAMN Aln(25) Alias/namn.

TELEFONNR Aln(25) Telefonnummer.

TELEFAXNR Aln(25) Faxnummer.

KONTAKTMAN Aln(25) Kontaktperson hos leverantören.

EK-KONTAKT Aln(25) Ekonomikontakt.
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EU-MOMSNR Aln(25) EU-momsnummer.

KUNDNUMMER Aln(25) Kundnummer hos leverantör.

KATEGORI Aln(25) Kategorikod.
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FIGURE 499. Visning leverantör

Visning leverantör

ALIAS/NAMN AlnB(10) Alias/namn.

LEVNUMMER AlnB(10) Leverantörsnummer.

NAMN Aln(30) Leverantörsnamn.

POSTADRESS Aln(30) Postadress.

Funktionstangenter leverantörsök

• SÖK startar visning av sökresultatet.

• VÄLJ eller KLAR väljer aktuell rad.

• AVBRYT avslutar rullbild.

Övrig information visning leverantör

Dubbelklicka på rubrikraden och fönstret förstoras. Detta för att du skall 
få se fler träffar utan att behöva scrolla.
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FIGURE 500. Visning kundens leveransadresssök

Visning kundens leveransadresssök

Används för att se till vilken adress slutfakturerade och slutlevererade 
ordrar gått, samt till vilken adress annullerade ordrar skulle ha gått till. 

KOD AlnB(3) Leveransadresskod.

NAMN Aln(30) Kundnamn.

ADRESS 1 Aln(30) Kundens adress 1 på leveransadressen.

POSTADRESS Aln(30) Kundens postadress på lever-
ansadressen.

SÄLJ AlnB(3) Säljarkod.

Funktionstangenter visning kundens leveransadress

• Anropas med F8 från huvudet på vald annullerad, slutfakturerad eller 
slutlevererad order.

Övrig information visning kundens leveransadress

Dubbelklicka på rubrikraden och fönstret förstoras. Detta för att du skall 
få se fler träffar utan att behöva scrolla.
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FIGURE 501. Visning leverantörens leveransadresssök

Visning leverantörens leveransadresssök

Används för att se till vilken leveransadress slutlevererade och 
annullerade ordrar hör till. 

KOD AlnB(3) Leveransadresskod.

NAMN Aln(30) Leverantörsnamn.

ADRESS 1 Aln(30) Leverantörens adress 1 på lever-
ansadressen.

POSTADRESS Aln(30) Leverantörens postadress på lever-
ansadressen.

LAND AlnB(2) Landkod.

Funktionstangenter visning leverantörens leveransadress

• Anropas med F8 från huvudet på vald annullerad eller slutlevererad 
order.

Övrig information visning leverantörens leveransadress

Dubbelklicka på rubrikraden och fönstret förstoras. Detta för att du skall 
få se fler träffar utan att behöva scrolla.
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FIGURE 502. Varianter vid orderregistrering

Visning varianter vid orderregistrering

Vid orderradsregistrering av en artikel som är variant finns det två sätt 
att entra. Antingen anges hela artikelnumret, dvs bas plus variant, eller 
så anges enbart basen och varitant rutan dyker upp. Här får man se 
samtliga varitanter som är kopplade till angiven bas och om det finns 
disponibelt antal.  

KOD AlnB(3) Variantskod.

BENÄMNING Aln(30) Variantbenämning.

DISP Aln(30) Antal disponibelt.

Funktionstangenter visning varianter

• VÄLJ markerad variant för att leverera utav den.

Övrig information visning varianter

Dubbelklicka på rubrikraden och fönstret förstoras. Detta för att du skall 
få se fler träffar utan att behöva scrolla.
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Synkronisering allmänt

Synkning Ean-koder.

1. Blank ean-kods fält på HK samt butik 1. Lägger upp ean-kod för 
butik 2.
Efter synkronisering: HK samt butik 1 har fortfarande blank ean-kod.

2. Blank ean-kod i butikerna, lägg upp kod på HK.
Efter synkronisering: Ean-kod som angas för HK har kopierats ut till 
butikerna.

3. Ny ean-kod på HK där butikerna redan har annan ean-kod.
Efter synkronisering: HK’s ean-kod skriver över befintliga koder för 
butikerna.

4. Blanka ean-koden på HK när butikerna redan har kod.
Efter synkronisering: HK får ingen ean-kod och butikerna behåller sina.

5. Blank ean-kod på butik 1, HK har en kod och butik 2 har en annan.
Efter synkronisering: HK’s ean-kod skriver över båda butikernas.
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CHAPTER 10 RAPPORTGENERATOR

Allmänt

Rapportgeneratorn innehåller rutiner för att skapa, underhålla samt 
skriva ut rapporter i systemet. Rapporter kan delas in i två huvudgrup-
per, system- och användarrapporter. Användarrapporter kan delas in i tre 
olika behörighetsnivåer, sysadm, normal och novis. Detta för att förhin-
dra en användare med lägre behörighet från att kunna skriva ut en rap-
port. Att ändra en rapport kan ske på två nivåer, ändra, till exempel 
skrivare, formatmall eller antal kopior eller att ändra innehållet i rap-
porten, till exempel lägga till en rubrik. Endast användardefinierade rap-
porter kan skrivas ut i rutinen rapportgenerering.

Rapportgenerator innehåller följande rutiner

• Skapa rapporter  10-2

• Uttag rapporter  10-10 
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10-2
Skapa rapporter

Skapa rapporter allmänt

Skapa rapporter används för att skapa och underhålla rapporter. Med 
systemet följer ett antal fördefinierade systemrapporter. På dessa kan 
man endast ändra skrivare, formatmall samt antal kopior.

En rapport består av ett rapporthuvud kopplad till en datamodell. Rap-
porten är uppbyggd av sektioner som i sin tur består av rapportfält. Ett 
rapportfält kan bestå av text, ett databasfält eller en matematisk funk-
tion.

• Rapporthuvud innehåller en identitet, det vill säga ett unikt namn, ett 
skrivarnamn som rapporten normalt skrivs till och en formatmall som 
beskriver pappersformatet. Antal kopior som skall skrivas ut kan 
även anges.

• Datamodell utgörs av tabeller och datafält från databasen som utfor-
mats för att ge användaren hjälp vid utformningen av en rapport.

• En sektion innehåller rapportfält. En sektion kan vara statisk eller 
dynamisk. En statisk sektion är inte beroende av informationen som 
finns tillgänglig i databasen. En dynamisk sektion däremot anropas 
under körningen och byggs upp beroende på den information som 
finns lagrad i databasen.

1. En statisk sektion innehåller inga datafält från datamodellen. Ett exempel på en 
sådan är ett Sidhuvud. Beroende på att inga datafält ingår kan man ej göra något 
urval på dessa rapportfält.

2. En dynamisk sektion innehåller datafält från datamodellen. Den skapas genom att 
en sektion kopplas ihop med en tabell från datamodellen. Efter att tabell valts kan 
de datafält som kopplats till datamodellen visas via ett visningsfönster.

TABLE 8. Rapportsektioner

KOD Beskrivning Statisk/Dynamisk

FIPAME Försättsblad Statisk

PAGEHE Sidhuvud Statisk

BEGROF Grupprubrik Dynamisk

ONEVRO Detaljrad Dynamisk

AFGROF Gruppsumma Dynamisk

PABRME Sidbryttext Statisk

ONLARO Slutsumma Dynamisk

PAGEFO Sidfot Statisk

LAPAME Slutsida Statisk
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TABLE 9. Statiska datafält

DATATYP Beskrivning

TEXTFÄLT Egendefinierade textfält

DATUM Av systemet erhållet dagens datum

TID Av systemet erhållen tidpunkt

SIDNR (GLOBAL) Utskrift av aktuellt sidnummer

SIDNR (SEKTION) Utskrift av aktuellt sidnummer, återställs vid ny 
sektion

TABLE 10. Dynamiska datafält

DATATYP Beskrivning

DATAFÄLT Information från ett databasfält

TEXTFÄLT Egendefinierade textfält

FUNKTION Möjlighet att skriva egna matematiska funktioner

DATUM Av systemet erhållet dagens datum

TID Av systemet erhållen tidpunkt
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10-4
FIGURE 502. Skapa rapporter

FUNKTION Toggle

•<REGISTRERING> Underhåll av rap-
porter i systemet, se “Rapportdefini-
tion” på sidan 10-5.

•<KOPIERING> Kopiering av befintlig 
rapport till ny rapport, se “Kopiering 
rapportdefinition” på sidan 10-9.
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FIGURE 503. Rapportdefinition

Rapportdefinition

RAPPORT AlnB(6) Rapportidentitet.

Aln(30) Beskrivning av rapportidentitet.

SKRIVARE AlnB(6) Skrivarnamn.

Aln(30) Beskrivning av skrivare.

FORMATMALL AlnB(6) Formatmall som skall användas med 
denna rapport.

Aln(30) Beskrivning av formatmall.

ANVÄNDARE AlnB(6) Anger vilken användare som skall 
kunna söka upp denna rapport med 
hjälp av supersök. Detta fält gör att en 
användare lättare kan hitta sina egna 
rapporter.

Aln(30) Fullständigt användarnamn.

DATAMODELL AlnB(6) Datamodell som skall användas med 
denna rapport. Kan endast väljas vid 
nyuppläggning.
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ANTAL KOPIOR Int(2) Antal kopior som skall skrivas ut av 
denna rapport.

UTSKRIFTSVAL Toggle Skall rapporten sparas efter utskrift?

•<BORTTAG>

•<LAGRAS>

BEHÖRIGHET Toggle Vilken behörighetsnivå har rapporten, 
se “Användare” på sidan 9-61.

•<SYSTEM> Fördefinierad systemrap-
port. Denna går ej att ändra eller skriva 
ut i rutinen rapportgenerering.

•<SYSADM> Rapport definierad med 
behörighet systemadministratör.

•<NORMAL> Rapport definierad med 
behörighet normal.

•<NOVIS> Rapport definierad med 
behörighet novis.

PREVIEW Toggle Anger huruvida rapporten skall skickas 
till Preview eller inte.

•<JA> Rapporten skickas till preview 
om preview är igång.

•<NEJ> Rapporten skickas direkt till 
skrivaren, oavsett om preview är igång 
eller inte.

Funktionstangenter rapportdefinition

• SÖK i fältet RAPPORT visar befintliga rapporter.

• SÖK i fältet SKRIVARE visar skrivare.

• SÖK i fältet FORMATMALL visar formatmallar.

• SÖK i fältet ANVÄNDARE visar användare.

• SÖK i fältet DATAMODELL visar datamodeller.
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FIGURE 504. Visning rapportfält

Visning rapportfält

Visar de rapportfält som skapats i aktuell sektion.

NR Int(2) Rapportfältsnummer.

X Int(3) X-position relativt sektion på raden.

Y Int(3) Y-position relativt sektion, radnummer 
i sektion.

TYP Toggle Datatyp.

•<DATAFÄLT> 

•<TEXTFÄLT> 
•<FUNKTION>

•<DATUM>

•<TID>

•<SIDNR>

•<FÖRETAG>

TEXT/FÄLT Int(1) Text, fält- eller funktionsbeskrivning.
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FÄLTTYP Toggle Fälttyp.

•<ALFANUM> 

•<DATE> 
•<INTEGER>

•<NUMERIC>

LÄNGD Int(2) Längd på datafält, textfält eller funk-
tion.

DEC Int(1) Antal decimaler.

URVAL Toggle Urval.

•<JA>

•< > Blank. Ej urval.

Funktionstangenter visning rapportfält

• VÄLJ på en upplyst rapportfältsrad gör så att rapportfältet kommer i 
ändraläge.
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FIGURE 505. Kopiering rapportdefinition

Kopiering rapportdefinition

Vid kopiering av en rapport måste förutom rapportidentitet också ägare 
anges. Den nya rapporten får samma behörighet som den nya ägaren 
har.

RAPPORT AlnB(6) Kopiering av befintlig rapport.

BESKRIVNING Aln(30) Rapportbeskrivning.

ANVÄNDARE AlnB(6) Användare.

NY RAPPORT AlnB(6) Ny rapport.

NY BESKRIVNING Aln(30) Ny rapportbeskrivning.

NY ANVÄNDARE AlnB(6) Användare.

Funktionstangenter i rutinen

• SÖK i fältet NY ANVÄNDARE ger visning på upplagda användare.
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Uttag rapporter

FIGURE 506. Uttag rapporter

Uttag rapporter

Utskrift av användardefinierade rapporter.

RAPPORT AlnB(6) Rapportidentitet.

BESKRIVNING Aln(30) Beskrivning av rapportidentitet.

ANVÄNDARE AlnB(6) Användare.

Funktionstangenter uttag rapporter

• SÖK i fältet RAPPORT ger möjlighet att söka efter befintlig rapport.

• KLAR startat rapporturval, se “Rapporturval” på sidan 10-11.
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FIGURE 507. Rapporturval

Rapporturval

Visar de data-/funktionsfält som angetts med urval satt till <JA>. Urvals-
serier anges med kolon mellan första och sista önskade värde. Alterna-
tivt som större än eller mindre än ett visst värde. Urval sker också via de 
fasta urval som registrerats i rapporten.

Funktionstangenter rapporturval

• KLAR startat utskrift rapportgenerering, se “Utskrift rapportgenere-
ring” på sidan 10-12.
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FIGURE 508. Utskrift rapportgenerering

Utskrift rapportgenerering

Möjlighet att ändra på standardinställningar för denna utskrift.

FUNKTIONSVAL Toggle

•<SKRIVARE>

SKRIVARE AlnB(6) Önskad skrivare. Om användaren styrt 
rapporten till annan skrivare än den 
som angivits i Skapa rapporter anges 
den skrivaren automatiskt, se 
“Användare” på sidan 9-61.

FORMATMALL AlnB(6) Önskad formatmall. Om användaren 
styrt rapporten till annan formatmall än 
den som angivits i Skapa rapporter 
anges den formatmallen automatiskt, se 
“Användare” på sidan 9-61.

ANTAL KOPIOR Int(4) Önskat antal kopior. Om användaren 
valt annat antal kopior än den som 
angivits i Skapa rapporter anges den 
formatmallen automatiskt, se 
“Användare” på sidan 9-61.
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FÖRSÄTTSBLAD Toggle

•<NEJ> Inget försättsblad skrivs ut.

•<JA> Ger utskrift av ett försättsblad 
med angivna sökvillkor samt eventuellt 
försättstext.

FÖRSÄTTSTEXT Aln(34) Text på försättsblad. Gäller endast om 
fältet FÖRSÄTTSBLAD är satt till <JA>.
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Lagerskaff 132, 67, 43, 54, 85, 91
Lagerställe 42, 64, 135, 144, 3, 50, 69, 85, 87, 90, 95, 47, 66, 69, 71, 75, 85, 3, 5, 45, 56, 70, 87, 

93, 128, 135, 143, 145, 62, 83
Lagersystem 1
Lagertransaktioner 39, 64
Lageruppbyggnadslista 85
Lagervärde 75
Lagervärdering 85
Land 8, 23, 62, 107, 125, 3, 22, 69, 98, 88
Landbenämning 3
Landkod 3, 8, 12
Läs in försäljningsfil 30
Leverans utan beställning 83
Leveransadress 9, 64, 108, 4, 3, 5, 70, 98, 90, 92
Leveransdatum 143
Leveransdatumändring 13
Leveranshistorik 17, 115, 17
Leveransinformation 51
Leveransklarering 108
Leveransregistrering 97
Leveransregistrering utan uttag av plocklista 34
Leveranssätt 11, 66, 112, 43, 3, 8, 72, 99, 117, 123, 84, 96, 98
Leveranssättskod 12
Leveranstid 22, 11
Leveransvillkor 11, 66, 112, 3, 8, 72, 99
Leveransvillkorskod 12
Leverantörens artikelnummer 16, 22
Leverantörsfakturor 14, 21, 51
Leverantörsnummerbyte 56
Levstatus 8
Lokalt inköp 75

M
Månadsbrytning 47
Månadsfaktura 8
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Månadsuppdatering 18
Meddelanderaden 5
Medelförbrukning 77, 80, 47
Mediainköp 69
Minbelopp 51
Minimibelopp 60, 6
Mobilnummer 108
Moms 8, 102
Momsbelopp 24
Momssats 99

N
Nettofakturerat belopp 16, 18
Nettovikt 44, 94
Nummerbyte 48
Nummerserie 103
Nyuppläggning 25

O
Obetalda fakturor 42, 44, 46
Offert 68
Offertdatum 70
Offertnumret 68
Om Golf 5
Omkostnad 104
Omkostnadsbelopp 23, 12
Omsättningsfrekvens 82
Omstämpling GTX 30
Önskat leveransdatum 133, 49, 6, 43, 98
Orderbekräftelse 6, 58, 115, 128
Orderdatum 9, 64, 109, 6, 98
Orderkö 72
Orderkö sålt antal 69
Orderkvantitet 9
Ordernummer 7, 106, 42, 3, 92, 116, 122
Ordernummerserie 103
Orderradsnummer 4
Orderradsregistrering 4
Ordervärde 7
Osäker fordran 29
Osäkerfordran 23
Överbetald 23
Överbetalning 29
Övriga avdrag 23, 29

P
Pallregistreringsnummer 7
Påminnelsevaluta 55
Parkera kvitto/ Förskottsbetalning 47
Per levadress 8
Perioder 41
Periodsaldo 48
Periodslut 153
PG betalningar fil 41
PGbetalningarfil 26
Plocklista 47, 41, 115, 90
Plusgiro 24
Plusgirobetalning 26
Plusgironummer 5, 21, 3, 84
Postadress 2, 15, 17
Preliminär betalning 28
Preliminära inbetalningar 33
Premieartikel 40
Presentkort 48, 50, 43, 50
Presentkortsnummer 48, 50
Preview - Förhandsgranskning 9
Prisändring 87
Prisändringsdatum 4, 18, 42
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Prisdiskett/prisfil 113
Prisfråga 87
Prisinformation 39, 141, 53
Priskalkylering 87, 102
Prislista 11, 24, 39, 67, 102, 112, 126, 141, 4, 9, 23, 53, 90, 100, 151
Produktinformation 28, 130, 47, 19, 20, 41, 83
Proformafaktura 72, 58, 115
Projekt 10, 109, 10, 101, 2

R
RAB% 5
Rabatt 5, 4
Rabattavtal 6
Rabattberäkning 60, 96
Rabatterad 23, 29
Räkna Kassa 57
Räntefakt 8
Räntefaktura 21
Räntefakturakod 21, 35
Räntefakturanummer 35
Räntefakturering 61, 51, 6
Räntesatser 51
Rapportgeneratorn 1
Rätta disponibelt 29
Rätta kundfakturasaldo 29
Rätta kundordersaldo 29
Rätta levfakturasaldo 29
Rätta levordersaldo 29
Recept 38, 136, 2, 56, 46, 88
Receptartikel 13
Redigera momssatser 99
Registeringsnummer 107
Registrering kassatransaktioner 53
Registrering utpriskalkyl 95
Registreringsläge inventering 82
Release datum 27
Reskontralista 43, 44
Respitdagar 51
Restbelopp 50, 22, 36
Restorder 67, 9, 100, 142, 145
Retur till leverantör 90
Returordervärde 50
Riksbankskod 6
Rutinloggning 105

S
Säkerhetslager 10, 26
Saldolista 43, 46
Säljare 9, 10, 41, 66, 108, 109, 143, 8, 10, 55, 72, 92, 101, 109
Säljarens reseplanering 69
Säljarkod 3
Säljarstatistik 74
Samfaktura 8
Senaste a contodatum 9
Senaste betaldatum 9
Senaste fakturadatum 9
Senaste inleveransdag 10
Senaste inpris 40, 141, 5, 54, 91
Senaste kravdatum 9
Senaste rensningsdag för inlevererade order 4
Senaste rensningsdag för kundfakturor 4
Senaste rensningsdag för kundorder 4
Senaste rensningsdag för leverantörsfakturor 4
Serienummer 149, 7, 50, 60, 37, 39, 107
Sisukonto 3
Sisunummer 6
Skapa bonuscheckar 30
Skicka beställning 74
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Skicka SMS/Meddelande 106
Skicka sms/meddelande 107
Skrivare 12
Slutbetald 23, 29
Slutdatum 31
Slutsida kontantbetalning Retur 50
SMS- funktion 35
Sökväg 41
Spara kontakt 36
Specialbeställning/Förhandsbokning 33
Språk 88
Stående bokföringsorder 18
Startdatum 31
Statistik 73, 4, 108
Statistikkod 3
Statistiknummer för intrastat 10
Svefaktura 8
Swiftkonto 6
Synkning Ean-koder. 133
Synkronisering 133
Systemadministration 1
Systemansvarig 3
Systemunderhåll 29

T
Täckningsbidragsbelopp 16, 18
Täckningsgrad 40, 142, 10, 12, 54, 91
Tangentbord 10
Telefonnummer 108, 4, 19
Tillfällig kund 7, 23, 106, 2, 68, 78
Tillgodokvittonummer 48, 50
Tillverkningsnummer 5
Titta i errorlogen 30
Tjänsteartikel 2, 13
Tullsats 23, 43, 12

U
Underleverantör 71
Uppdatering inpriskalkylering 112
Uppdatering kontonummerbyte 63
Uppdatering lagertransaktioner 85
Uppdatering utpriskalkylering 101
Uppdatering verifikationer 43
Upplåsning order 14
Ursprungsland 10
Utan anskaff 70
Utgående saldo 48
Utlandsbenämning 17
Utlandsbetalning 24
Utländsk-valuta 26
Utleveranskvitto 115
Utpris 31, 27
Utskriftsalternativ 6
Utskriftshanteraren 33

V
Välj mapp 7
Valuta 9, 64, 109, 6, 70, 98, 110
Valutakod 53, 31, 3, 12, 19, 23, 28, 31, 37
Valutakonto bank 26
Valutakonto post 26
Var-Bas 6
Variant 6
Variantartikel 147, 13
Varuklass 76, 79, 9, 22, 26, 85
Varuslag 7
Veckofaktura 8
Verifikationer 45
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Verifikationsnummer 15
Verifikationstext 38
Verktygsfält 6
Via brev 8
Vinstmarginal 23, 42, 12
Visa kunder 25
Visning av inbetalningar 37
Visning av kundfakturor 35

W
Wellpapp 22
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