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Indlæsning af prisfiler fra grossist 

 

I Stellar er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle 

filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives hvordan 

det håndteres. 
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Systemopsætning i Stellar  

Salgsprisen bliver beregnet ud fra de af dig angivne avanceprocenter. 

Avanceprocenter kan angives på det generelle niveau i Systemopsætningen, på 

varegruppeniveau og på vareniveau. 

Når en vare benytter avanceprocent, bliver den procentsats, der står på varen benyttet. 

Hvis der ikke står en procentsats på varen, bliver en evt. procentsats fra varegruppen 

benyttet, og er der heller ingen procentsats angivet her, vil procentsatsen fra 

Systemopsætning Lager blive benyttet. Er der heller ingen procentsats i systemets 

lageropsætning, vil salgsprisen ikke blive beregnet. 

 

Under Funktioner – Systemopsætning – Lager, kan du sætte op, om du ønsker at 

bruge Avanceprocent til prisberegning og af hvilket beregningsgrundlag. 

 



 

V I S M A S O F T W AR E  D A N M AR K  A / S  

LYSKÆR 3 CD  DK-230 HERLEV 
PHONE +45 0 2 1 8  

www.visma.dk 
info-software@visma.dk 

CVR NR. 21 2 84 9  BANK: 3138313834951 IBAN DK143000313834951  SWIFT DABADKKK  

 

2 

 

 

Avanceprocent: Hvis der er mærke her, vil der ved indtastning på en ordre, som 

hovedregel blive lagt den avanceprocent til varens listepris, som er angivet. Hvis man 

ønsker at anvende den generelle avanceprocent ved prisopdatering indskrives den her. 

Er avanceprocenten i Systemopsætning Lager derimod lig 0% bliver salgsprisen lig 

med den pris, som er valgt i beregningsgrundlag, f.eks. listepris. 

Beregningsgrundlag: Hvor grossistmodulet leverer varedata, er det ved indlæsning 

relevant, hvilket beregningsgrundlag salgsprisen skal beregnes af. 

Sidste kostpris: Den sidste pris varen er indkøbt til. (Opdateres via købsfaktura, hvis 

feltet opdater kostpris ved bogføring af købsfaktura længere nede er markeret).  

Sidste kostprisfeltet opdateres kun ved første indlæsning af priser fra grossisten. 

Herefter vil det alene blive opdateret ved bogføring af købsfaktura indtastet på 

varelinje niveau. 

Kostpris: Leverandørens listepris (fra Grossist filen) fratrukket den individuelt aftalte 

rabat, man har med sin leverandør. 

Kostprisfeltet opdateres kun ved første indlæsning af priser fra grossisten. Herefter vil 

det alene blive opdateret ved bogføring af købsfaktura indtastet på varelinje niveau. 

Listepris: Listeprisen på varen. (Typisk fra Grossist-modulet). 

Når du indlæser priser, vil det som oftest være en listepris, du har mulighed for at få 

leveret, og den opdateres hver gang der foretages en indlæsning. 
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Standard filnavne 

Det er muligt at specificere hvor datafilerne til opdatering af varekartoteket ligger. På 

den måde bliver man fri for selv at pege på filen ved hver opdatering, og man sikrer 

sig mod at komme til at pege på den forkerte fil. Hvis man henter sine datafiler via et 

program, der lægger filerne et bestemt sted på harddisken, kan man pege på dette sted 

en gang for alle, og behøver så ikke længere at vælge fil.  

 

Fra funktioner i Grossistmodulet vælges standard filnavne, derved fremkommer der 

et vindue til angivelse af filnavne. Der er et faneblad for hver branche, og ved at 

trykke på knappen med pil ud for et filnavn, kan man udpege den fil der skal indlæses 

fra. 

Hvis der indtastes et ugyldigt filnavn og trykkes, fremkommer der en advarsel om at 

filen ikke eksisterer, og om du alligevel vil angive denne fil som datafil. Hvis du 

svarer ja, bliver indstillingen gemt, og du kan efterfølgende placere datafilen på det 

angivne sted. Svarer du nej, lukkes vinduet ikke, og du kan så rette din indtastning.  

Hvis du sætter hak i Importer fra e-mail bruges ovenstående filnavne ikke. Importfilen 

hentes fra mailsystemet. 

Formater med særlige egenskaber 

Det er ikke alle understøttede filformater, der indeholder de samme data. Imidlertid 

går de vigtigste oplysninger igen i de fleste af formaterne. Bemærk at der er specielle 

regler og undtagelser for nogle formater. Bl.a. kan nævnes specielle forhold i 

forbindelse med, om der indlæses kostpris eller salgspris, og hvordan evt. afgifter 

håndteres ved indlæsning. Kontroller om det format du benytter, er nævnt under 

Formater med særlige egenskaber i Hjælpen (F1). 
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Indlæsning i Praksis 
 

1. Undersøg hos din grossist, hvordan du henter filen fra dem. 

2. Fx hentes filen fra nogle grossisters hjemmeside. 

3. Unzip evt. fil og gem den i en mappe - vælg fx c:\prisfil Stellar. 

4. Tag sikkerhedskopi i Stellar under Funktioner – Dan sikkerhedskopi. 

5. Gå i Grossistmodulet – vælg Prisopdatering fra din grossist i menuen. 

6. Udfyld indstillingerne – tryk OK. 

 

 
 

 

Filnavn og Rabatfilnavn  
 

Under Filnavn henter du din gemte Grossistfil. 

Under evt Rabat filnavn (Hvis det findes fra din grossist), henter du din gemte 

Rabatfil. 

Hvis du under funktioner i Grossistmodulet har valgt standard filnavn, er det på 

forhånd specificeret, hvor datafilerne til opdatering af varekartoteket ligger. 
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Filhåndtering efter import 
 

Under feltet Filhåndtering efter import skal du vælge, hvad der skal ske med filen, 

når den er indlæst. 

 

Smid væk: Filen bliver slettet fra din harddisk, når den er indlæst. 

Omdøb til .BAK: filen bliver omdøbt med efternavnet bak. Dvs hvis filen fx hedder 

priser.cvs, vil den efter indlæsning hedde priser.bak. 

Omdøb med tid og dato: Tilføjer dato og tid til filnavnet, så hvis filen hedder 

priser.csv, vil den efter indlæsning hedde priserååååmmdd-ttmmss.csv, hvor 

ååååmmdd (år, måned, dag) er dags dato og tmmss (time, minut, sekund) er 

klokkeslettet. 

Lad ligge uændret: Filen bliver liggende med samme navn. 

 

 

 

Opdatering  
 

Under Opdatering skal du vælge, hvilke varer du vil have opdateret. 

 

Kun eksisterende varer: Kun varer som allerede findes i dit varekartotek ændres. 

Eksisterende og opret evt nye varer: Her ændres eksisterende varer, og yderligere 

varer som findes i prislisten bliver oprettet i dit varekartotek. 

Varenr., stregkode og varetekst 

Varen identificeres entydigt ud fra det indlæste varenummer. Hvis der i forvejen 

findes en vare i dit varekartotek med det indlæste varenummer, opfattes denne som 

den samme vare, og denne vare rettes. Hvis der ikke findes en vare med det indlæste 

varenummer, bliver den indlæste vare opfattet som ny, og denne oprettes eller 

ignoreres afhængig af hvad du valgte før indlæsningen startede. 

Fra nogle formater indlæses stregkode. Hvis to varer har samme stregkode, er det kun 

den først indlæste vare, der kan få den tildelt, da Stellar ikke accepterer flere varer 

med samme stregkode. Stregkoden bliver ikke opdateret for efterfølgende varer med 

samme stregkode. Det må opfattes som en fejl fra dataleverandørens side, hvis han 

leverer to varer med forskelligt varenummer men med samme stregkode. Tilsvarende 

er det en fejl fra brugerens side, hvis der oprettes en vare med en stregkode, der ved 

indlæsning af en prisfil viser sig at høre til en anden vare. 

Alle formaterne indeholder en varetekst (beskrivelse af varen) og denne indlæses og 

opdateres. 
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Varegrupper 

I nogle formater er det angivet, hvilken varegruppe en vare tilhører. Hvis en vares 

varegruppe ikke findes, oprettes den. Hvis varegruppen findes, og der er tale om 

oprettelse af en ny vare, arver varen indstillinger for avanceprocent og momskode fra 

varegruppen. Desuden benyttes en eventuel grossistrabatprocent på varegruppen ved 

beregning af kostprisen. 

Alle nye varer og varegrupper får den momskode, der er valgt til henholdsvis 

udgående moms og indgående moms i Stellar. 

 

Leverandør 
 

Under Leverandør er det muligt at angive et firma som leverandør af varerne der 

findes i prisfilen. 

 

Leverandør: Angiver firmanummeret for det firma der leverer varerne i prisfilen. 

Opdater varekartoteket: Her opdateres selve varens oplysninger. 

Opdater leverandørpriser: Her opdateres varens leverandørpriser, der vises på en 

fane i varekartoteket. 

Sæt hovedleverandør: Her sættes den valgte leverandør som hovedleverandør for de 

indlæste varer. Da dette er en ændring af varernes stamdata, er dette kun muligt, når 

du har valgt Opdater varekartotek. 

Skift af hovedleverandør 

Hvis du har benyttet en leverandør som hovedleverandør, og evt. opdateret 

Leverandører-fanen med priser fra andre leverandører som beskrevet her, og du nu 

ønsker at skifte til at bruge en anden leverandører som hovedleverandør, skal du være 

opmærksom på, om leverandørerne benytter samme betegnelser for nogle 

varegrupper, eller om den ene leverandør slet ikke angiver varegrupper. Hvis en af 

disse ting er tilfældet, er det vigtigt at du efter indlæsning af den nye hovedleverandør, 

gennemgår evt. rabatprocenter på dine varegrupper (der måske var gældende hos den 

gamle leverandør) og tilretter disse, hvorpå du bør foretage en ny indlæsning, for at 

sikre dig, at du ikke har fået trukket nogen forkerte rabatter fra din kostpris. Dette er 

ekstra vigtigt, hvis du beregner avanceprocenter af kostpris en. 

Du bør ved skift af hovedleverandør også være opmærksom på, at hvis der er varer 

som den nye hovedleverandør ikke leverer, vil disse blive stående urørte, hvilket altså 

også vil sige med den gamle hovedleverandør. 
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Avanceprocent 

Under Avanceprocent har du mulighed for at tildele avanceprocenter til dine varer og 

derved få beregnet salgspriser. 

 

Hent indstillinger for avanceprocent fra Varegruppen: Varegruppens procentsats 

benyttes: 

 

.  

Sæt alle indlæste vare til at benytte avanceprocent: Her sættes der hak i 

avanceprocent på varekortet. Hvis ikke en vare er sat til at benytte avanceprocent, 

bliver salgsprisen ikke automatisk beregnet. 
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Status 

Nogle formater indeholder en såkaldt header, med oplysninger om hvor mange varer 

af forskellig type, (nye, ændrede og udgåede) filen indeholder. Når import af en sådan 

fil er afsluttet, fremkommer et skærmbillede, der viser leverandør nr., og den dato der 

står i filens header. Desuden vises antal registrerede fejl, samt hvor mange af de 

enkelte varetyper der blev indlæst, i forhold til det tal headeren angav. Hvis en 

indlæsning er forløbet uden problemer, er de faktiske tal (højre kolonne), lig de tal der 

står i headeren (venstre kolonne). Hvis indlæsningen er blevet afbrudt, kan det ses 

hvor mange varer, der blev læst før afbrydelsen. Hvis ikke de faktiske og de indlæste 

tal stemmer overens, og det ikke er, fordi brugeren har afbrudt indlæsningen, kan det 

tyde på, at der er en fejl i datafilen. Hvis dette gentager sig, bør du kontakte din 

dataleverandør, og fortælle ham at antalsangivelsen i headeren ikke stemmer overnes 

med det leverede antal varer. 

 

 

Øvrige funktioner 

Du kan også benytte grossistmodulet til at tildele avanceprocenter til dine varer, og 

derved få beregnet salgspriser, ved at vælge en af følgende muligheder i 

prisopdateringsmenuen: 

I Grossistmodulet – Funktioner. 

 

 

I menuen vælges Sæt A% efter varenr., derved fremkommer et skærmbillede, 

hvorpå det vises hvilke varenummerintervaller der tildeles hvilke avanceprocenter.  

Knappen Tildel tildeler de valgte avanceprocenter, bemærk at hvis du ikke trykker på 

Tildel, vil ændringer på dette skærmbillede ikke påvirke dit varekartotek. Hvis der i et 

interval, findes en vare hvor salgsprisen er sat incl. moms, vil avanceprocenten ikke 

blive tildelt denne vare, da man ikke kan bruge salgspris incl. moms og 

avanceprocenter sammen. 

Ved tryk på Ny eller Ret fremkommer et skærmbillede, hvorpå du kan vælge 

varenummerintervallet samt avanceprocenten. Ved tryk på pilknapperne kan man 

vælge et varenummer fra varekartoteket. Bemærk at Fra varenr. altid skal komme før 

Til varenr., hvis disse sorteres alfabetisk. Så sørg for i Varekartotektet altid at søge i 

Varenr. orden, når du skal indsatte Fra og Til varenummer. 
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I Stellar kan du inddele dine varer i varegrupper og give hver enkelt varegruppe 

indstillinger for avanceprocent. Disse indstillinger overføres til dine varer, når du 

opretter nye varer. Hvis du senere retter den enkelte varegruppe, overføres 

indstillingerne ikke automatisk til varerne, da det ikke er sikkert, at du er interesseret i 

at ændre dine gamle varer. Du kan imidlertid få Stellar Prisopdatering til at opdatere 

varernes avanceprocent, så den svarer til varegruppernes. Men du kan ikke vælge kun 

en enkelt varegruppe. Det er alle dine varegrupper, den opdaterer. 

 

I menuen vælges Opdater A% efter varegrupper. Dernæst fremkommer en 

advarsel, og hvis du trykker OK, opdateres dit vareregister. 

Denne funktion kan specielt være nyttig første gang, du importerer en datafil, i et 

format der indeholder varegrupper. Her bliver der nemlig oprettet varegrupper, og 

varerne bliver placeret i disse, som angivet i datafilen. Derpå kan du gå i Stellar og 

rette avanceprocenterne for den enkelte varegruppe, og til sidst kan du ved hjælp af 

Stellar Prisopdatering, opdatere dine varer så de afspejler disse indstillinger. 

 

 

 

Rabataftaler 

I Grossistmodulet – Rabataftale kan oplysninger om rabat benyttes, men kun i 

forbindelse med indlæsning af prisfil fra en leverandør. Det er kun de 

rabataftaleoplysninger, der er tilknyttet den aktuelle leverandør, der benyttes. De 

benyttes i forbindelse med beregning af kostpris, ved indlæsning af prisfil. 

Hvis man får en rabatfil fra en leverandør, skal denne indlæses, før indlæsning af 

prisfil, for at rabatterne benyttes ved prisberegningen. I tilfælde af at det fx er Louis 

Poulsen, så kan Rabatfilen tilknyttes sammen med indlæsning af Prisfilen. 

Hvis man ikke får rabatfil fra en leverandør, skal rabataftalens oplysninger indtastes 

før prisfilen indlæses. 

Man kan få oprettet rabataftale-grupperne ved først at indlæse prisfilen. Eksisterende 

rabataftale oplysninger bibeholdes. Herefter kan man så nøjes med at indtaste 

rabatprocenter, og så indlæse prisfilen igen. Herved benyttes de nye 

rabataftaleoplysninger ved beregning af kostprisen. 

Eksempler på brugsscenarier 

Grundscenarie: Ingen rabatprocenter, fælles avanceprocent angivet på 

Systemniveau: 

I denne situation indlæser du prislister fra en leverandør, der leverer listepriser, hvor 

du ikke modtager nogen rabat. Du beregner dine varers salgspriser, ved at angive 

avanceprocenten under Systemopsætning – Lager. 
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Her vælger du at beregne avanceprocent af listepris, da det er denne pris, du indlæser 

fra din leverandør. Du sætter ikke hak i Opdater kostpris ved bogføring af 

købsfaktura, da du ikke benytter kostpris-feltet til nogen form for beregning, og blot 

ønsker at holde dette opdateret med listeprisen. 

Ved indlæsning lader du leverandørfeltet være tomt, eller evt. vælger du en leverandør 

og marker sæt hovedleverandør for at få leverandøren angivet som hovedleverandør 

på alle indlæste varer. Du opdaterer ikke leverandørpriser, da du ikke benytter flere 

leverandører til samme vare, og du vælger altid opdater varekartoteket når du 

indlæser. Du vælger aldrig at hente avanceprocenter fra varegrupperne. Ved 

indlæsning vil kostpris og listepris begge blive sat til den listepris du indlæser fra 

leverandøren. 

Første indlæsning 

Første gang du indlæser en prisfil fra din leverandør adskiller sig ikke fra senere 

indlæsninger for grossister uden særlige formategenskaber.  

Ved indlæsning af prisfiler fra grossister, der anvender formater med særlige 

egenskaber, skal du tage stilling om du vil oprette eventuelt tilknyttede afgiftstyper i 

prisfilen. Der kan ligge op til 3 afgifter pr. vare, hvor hver afgift er af forskellig type, 

og har et tilhørende beløb.  

Hvis en vare har en afgiftstype, der ikke findes, hvilket typisk vil være første gang 

prisfilen indlæses, da oprettes denne ved at brugeren spørges, om den skal oprettes. 

Det er vigtigt at svare ja, da du ikke vil blive spurgt igen ved en senere indlæsning. Du 

vil samtidig blive spurgt om, hvilket kontonummer afgiftstypen skal have. Her vælges 

kontonummer for f.eks. regningsarbejder, hvis du ønsker afgiften bogført sammen 

med denne post ved salg af en vare med tilknyttet afgift. Derpå forsættes som skrevet 

herunder. Hvis ikke brugeren giver en konto, bliver denne afgiftstype ikke oprettet, og 

typen ignoreres under resten af importen.  

Hvis en vare har en afgiftstype, der findes, undersøges det om varen har en afgift af 

denne type, hvis ikke oprettes en ny afgift på varen, ellers rettes den eksisterende 

afgift. 

 

Variation 1: Brug af avanceprocenter med angivelse af avanceprocent på varenr. 

Interval: 

Du ønsker at angive avanceprocent på enkeltvarer eller intervaller af varenumre, og 

for øvrige varer benyttes systemets hovedopsætning. 

På de enkelte varer angiver du, om varen skal bruge avanceprocent, og for de varer 

der benytter avanceprocent, angiver du en procentsats på varen. De fleste af dine varer 

benytter avanceprocent, og får derfor automatisk beregnet en ny salgspris, når du 

opdaterer dine priser. 

Det eneste problem er, at du ikke ønsker at skulle gå alle dine varer igennem en ad 

gangen, for at sætte avanceprocent på varen. Du benytter derfor funktionen Sæt A% 

efter varenr til at tildele alle dine varer (fra første til sidste varenummer) den samme 
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avanceprocent, eller evt. tildele forskellige avanceprocenter til forskellige intervaller 

af varer.  

Når avanceprocenterne er tildelt, opdateres varekartoteket på normal vis ved at man 

vælger  

Sæt alle indlæste vare til at benytte avanceprocent: Her sættes der hak i 

avanceprocent på varekortet efter systemets hovedopsætning, hvis ikke andet er 

angivet i grossistfunktioner. 

Fremover kan du gå ind på den enkelte vare og rette dennes indstilling for brug af 

avanceprocent. 

 

Variation 2: Brug af avanceprocenter uden at angive procentsats på alle varer: 

Denne situation adskiller sig kun meget lidt fra grundscenariet, ved at du ikke ønsker 

at angive avanceprocent på de enkelte varer. I stedet kan du vælge at have dine vare i 

varegrupper. Hvilket sikres automatisk hvis du benytter en leverandør, der leverer 

information om, hvilken varegruppe den enkelte vare tilhører. Du angiver ikke 

procentsatser på dine varer, men i stedet på dine grupper. Du kan eventuelt angive 

undtagelser på enkelte varer. Hvis du yderligere angiver en avanceprocent i 

systemopsætningen for lager, vil de varer hvis varegruppe ikke har en avanceprocent, 

benytte denne. Du angiver på alle de varer for hvilke, du ønsker at få udregnet 

salgspriser, at de skal benytte avanceprocent. Dette er altid nødvendigt, men kan evt. 

gøres automatisk vha. funktionerne Sæt A% efter varenr eller Opdater A% efter 

varegrupper. 

Synkronisering af avanceprocenter ved indlæsning 

Hvis du angiver alle dine avanceprocentindstillinger på gruppeniveau, kan du ved 

indlæsning vælge Hent indstillinger for avanceprocent fra varegruppen, og dine varer 

vil da få indstillinger for beregning af avanceprocent, som stemmer overens med deres 

varegrupper. Bemærk at dette altid er tilfældet for varer der oprettes første gang i 

kartoteket, mens avanceprocentindstillingerne ved indlæsning kun ændres for 

eksisterende varer, hvis du vælger Hent indstillinger for avanceprocent fra 

vareguppen. 

 

Variation 3: Brug af rabatprocenter: 

Her tager vi udgangspunkt i et af de ovenstående scenarier, men går ud fra at du får 

rabatter fra din leverandør. Du går derfor ind på hver enkelt varegruppe, og angiver 

din rabatprocent for denne gruppe (på fanen varekøb i feltet Grossist rabat-%). Ved 

indlæsning af priser bliver listeprisen udfyldt med den indlæste pris fra prisfilen, og 

kostprisen bliver derpå beregnet som listeprisen minus den rabatprocent, du har 

angivet på varens varegruppe. 

Du skal tage stilling til, hvilken pris du vil have beregnet avanceprocent af. Hvis du 

vil have beregnet avanceprocent på baggrund af listeprisen, skal du i 

systemopsætningen vælge Beregningsgrundlag: Købslistepris. Hvis du i stedet vil 

have beregnet avanceprocent på baggrund af din kostpris (altså listeprisen minus din 

mk:@MSITStore:C:/PSTELL~1/stelpro.chm::/grossistsæt_avanceprocenter_efter_varenr.htm
mk:@MSITStore:C:/PSTELL~1/stelpro.chm::/grossistopdater_avanceprocent_fra_varegrupper.htm
mk:@MSITStore:C:/PSTELL~1/stelpro.chm::/grossistopdater_avanceprocent_fra_varegrupper.htm
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angivne rabatprocent), skal du i stedet angive Beregningsgrundlag: Kostpris 

(leverandør). 

Første indlæsning 

Ved første indlæsning af en prisfil fra din leverandør, vil du typisk ikke have oprettet 

alle de relevante varegrupper. Disse bliver automatisk oprettet ved den første 

indlæsning. Efterfølgende går du ind på varegrupperne, én ad gangen, og vælger 

rabatprocenter som netop beskrevet (samt evt. indstillinger for avanceprocenter). Til 

sidst genindlæser du prisfilen (altså indlæser den samme fil igen). Dermed bliver alle 

dine kostpriser genberegnet med hensyn til de netop indtastede rabatprocenter 

(desuden bliver salgspriser beregnet med hensyn til evt. indstillinger for dette). 

Hvis du vil angive avanceprocenter på varegruppeniveau, kan du gøre dette samtidig 

med at du angiver rabatprocenter, og ved genindlæsningen kan du så vælge Hent 

indstillinger for avanceprocent fra varegruppen, hvorved dine varers avanceprocenter 

bliver opdateret ved samme lejlighed, og dine salgspriser dermed beregnet korrekt på 

baggrund af det valgte beregningsgrundlag. 

 

Variation 4: Flere leverandører: 

Du kan benytte prislister fra forskellige leverandører på flere måder: Du kan have 

forskellige varer fra hver sin leverandør, eller du kan have flere mulige leverandører 

til den samme vare. 

For at de følgende forslag til brugsscenarier kan virke efter hensigten, er det 

nødvendigt at to leverandører ikke leverer varer med samme varenummer, uden at der 

reelt er tale om den samme vare. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, er det ikke 

muligt at importere priser fra de 2 leverandører til det samme varekartotek på en 

meningsfyldt måde, og du bør derfor nøjes med at importere fra den ene leverandør. 

Hvis du har forskellige leverandører, der leverer forskellige varer, kan du blot indlæse 

disse en ad gangen. Du kan evt. vælge at angive en leverandør ved indlæsningen og 

markere Sæt hovedleverandør, på denne måde vil det fremgå af den enkelte vares 

hovedleverandør, hvem der leverer varen. Hvis nogle af leverandørerne leverer de 

samme varer, bliver det den sidste indlæste leverandør til en vare, der vil have 

betydning for varens indstillinger. Du kan derfor f.eks. indlæse varer fra den ene 

leverandør, som du bruger til de varer, din normale leverandør ikke kan levere, og 

derpå indlæse varer fra din normale leverandør. Dermed vil kun de varer som din 

normale leverandør ikke leverer, være angivet med den sekundære leverandørs priser 

m.m. Hvis du kun ønsker at føre nogle varer fra en leverandør, kan du blot fjerne de 

øvrige fra dit varekartotek, og ved fremtidige indlæsninger vælge kun at opdatere 

eksisterende varer. 

 

Hvis du har en leverandør, hvis varekartotek du har indlæst, har du mulighed for at 

indlæse priser fra andre leverandører af de samme varer, således at du kan 

sammenligne priser: Indlæs først varekartoteket fra én leverandør, og angiv 

leverandøren ved indlæsning. De øvrige leverandørers varefiler indlæses nu, idet du 

vælger kun at opdatere eksisterende varer, vælger leverandøren, samt vælger ikke at 

opdatere varekartoteket, samt at opdatere leverandørpriser. Derved vil de eksisterende 
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varer få tilføjet den nye leverandørs listepris på fanebladet Leverandører. Gentag dette 

for alle relevante leverandører. Bemærk at når du ikke opdaterer varekartoteket, vil 

varer der ikke allerede eksisterer, ikke blive oprettet. Grunden til at du skal undlade at 

opdatere varekartoteket, er at du ønsker at beholde priser m.m. for den først indlæste 

leverandør på din vare. Bemærk at det kun er for denne leverandør at der vil blive 

taget hensyn til evt. rabatprocenter. Du kan evt. vælge også at få denne leverandørs 

listepris på Leverandører-fanen, ved, når du importerer fra denne, at vælge både at 

opdatere leverandørpriser og varekartoteket. Hvis leverandøren sættes som 

hovedleverandør, vil det være prisen fra varekortet (altså fratrukket evt. rabatprocent) 

der bliver foreslået ved køb, hvis leverandøren ikke er hovedleverandør, vil det være 

prisen fra Leverandører-fanen der bliver foreslået. 


