
 

 

Import af produkter via Microsoft Excel 

 

Jeg vil ikke komme så meget ind på begrænsningerne ved denne import, da de står i supportartiklen, 

men to af dem er vigtige. Den ene er, at Excel-arket skal være fra mindst Excel 2007, og arket må ikke 

være åbnet når du starter importen. 

Dernæst skal man være opmærksom på, at det ikke er alle felter i Mamut Business Software, der kan 

importeres til, men man kan benytte følgende felter: 

1. Anbefalet pris 

2. Antal pr. enhed 

3. EAN-kode 

4. Enhed 

5. Indgående moms 

6. Indkøbspris 

7. Kostpris 

8. Lager 

9. Lagerlokation 

10. Lagernavn 

11. Leverandørens produktnummer 

12. Pris fra leverandør 

13. Produktgruppe 

14. Produktinformation 

15. Produktkategori 

16. Produktnavn 

17. Salgspris 

18. Toldtariffens varenummer 

19. Udgående moms 

20. Undergruppe 

21. Volume 

22. Vægt 

Nogle af felterne kræver at du finder feltnummeret i Standard registret, du kan læse mere om dette i 

supporten artiklen. Felterne behøver ikke nødvendigvis stå i denne rækkefølge. 

Man kan også bruge denne import, til at rette en eller flere af ovennævnte felter i produktregisteret. 

 

 

 

 



 
 

 

Her et skærmbillede af de varenumre, som jeg vil bruge i testen. 

 

Start af importen: Filer - Importer - Import/Eksport - Importer fra Excel 

Første trin i processen er, at vælge hvilken type data, men ønsker importeret, så her vælges 

”Produkter”. Dernæst skal du angive hvor datafilen er gemt.  

Se skærmbillede: 

 

På næste skærmbillede skal vi nu have mappet vores felter i data-filen med felter i Mamut Business 

Software og som du kan se, af næste skærmbillede, så har vi vores feltoverskrift fra data-filen i 

venstre side ”Filkolonner”. 

Vedr.: ”Opdater eksisterende produkter”, så kan man have en datafil, kun med produktnummer, samt 

det felt man vil have opdateret eller rettet til, og importen vil da kun opdatere disse produkter. 

 

 



 
 

 

 

Man mapper ved at marker feltet i kolonnen ”Felter i Mamut Business Software” og efterfølgende 

trykker på det grønne ”+” ikon felt i ”Valgte felter”. 

Jeg markere nu feltet ”Produktnummer” og trykker efterfølgende et grønne ”+” ikon ud for 

”Produktnummer” (se skærmbillede) 

 



 
 

Her kan du se resultatet. 

 

”Produktnummer” vil nu forsvinde fra ”Felter i Mamut..” kolonnen og hvis man vil fortryde 

mapningen, så trykker man bare på ikonet igen og feltet vil være blankt igen. 

 

Jeg foresætter så med resten af mapningen og her er resultatet. 

 

Trykker ”næste” og du vil nu se resultatet i Mamut inden der foretages en produktimport. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tryk på ”næste” og importen startes og afsluttes med en status på importen. 

 

 

Sådan får du importere vare via Excel. 


