
Prislista för á pris på utlägg 

À pris på utlägg är ny funktionalitet som tillkommit i PX 8.0. Funktionaliteten är tillgänglig från både 
webb och Windows klienten och det finns även en speciell affärslogik kring hanteringen av á pris 
som presenteras nedan. Som uppdragsledare eller ekonomi/administration kan man sätta specifika 
á pris på en prislista. 

  

Syftet med funktionaliteten är att användare skall ha ökad kontroll kring prissättningen när 
utläggsredovisning sker. Funktionaliteten är giltig både för generell samt för enskild 
utläggsprissättning. 

  

Det är även viktigt att ha i åtanke att då en användare sätter en enskild á prislista till ett uppdrag 
och sedan flyttar transaktioner får det effekter. PX kommer att göra ett uppslag mot den prislista 
som finns på det ”mottagande” uppdraget. 

  

Vidare är det viktigt att ha I åtanke att det finns flertalet olika typer av utlägg som kontrolleras mot 
utläggsprislistan. Dessa typer är: 

1. Personliga utlägg 

2. Icke personliga utlägg såsom ersättning för resor (traktamenten) etc. 

3. Interna utlägg 

4. Externa utlägg 

5. Extra utlägg 

  

För personliga utlägg (transtyp 2) tillämpas följande logik: 

1. I första hand tillämpas á priset om det är ifyllt. 

2. Om detta är blankt (saknas) gör systemet ett uppslag mot reseersättningstypen. 

3. Om inget av dessa två, ovanstående, återfinns gör systemet ett uppslag mot prisslistan. 

  

För icke personliga utlägg (transtyp 2) tillämpas följande logik: 

1. I första hand tillämpas á priset om det är ifyllt. 

2. Om detta är blankt (saknas) gör systemet ett uppslag mot reseersättningstypen. 

3. Om inget av dessa två, ovanstående, återfinns gör systemet ett uppslag mot prisslistan. 

Villkor 1: Om priset i reseersättningstypen har Kundpris/enhet blankt (saknas) kommer kundpriset 
att räknas ut som summan av Ersättning/enhet + (Ersättning/enhet * (sociala avgifter/100)). 

Villkor 2: För kompensation avseende resor vilket sätts i det slutliga priset kommer även ett uppslag 
att göras mot Belopp typ 1 och 2 under Inställningarna – Resor/Utlägg – Styrdata traktamenten. 

  

För interna utlägg (transtyp 3) kommer följande logik att tillämpas: 

1. I första hand tillämpas á pris 

2. I andra hand tillämpas artikelpriset. Artikelpriset sätts under Administration – Register – Artiklar I 
Windows klienten. 

3. Om båda ovanstående är tomma (saknas) gör systemet ett uppslag mot faktorn i prislistan. 

  

För externa utlägg (transtyp 4) samt för extra utlägg (transtyp 5) tillämpas följande logik: 

1. Uppslag görs enbart mot faktorn i prislistan och bortser från eventuellt á pris I prislistan. 

  

 


