
Automatisk innlesning rabatter og priser    Visma Contracting 
 

Man kan lage et oppsett for å lese inn rabatt- og prisfiler automatisk på grossister og klienter. 

På grossistene som ønskes automatisert, i arkfane Pris/Rabatt merkes for «Automatisk nedlasting FTP»: 

 

 

 

 

 

 

 

På hver grossist må man angi hvilke filer som skal som skal lastes ned og det er kun mulighet for å benytte 

denne rutinen når grossisten er satt opp med nedlasting via ftp.  

Det benyttes de innlesningsvariable som er angitt under manuell innlesning. Disse kan vises ved knappene 

<Innstillinger innlesing rabatt> og < Innstillinger innlesing pris>. 

Når rutinen startes vil alle meldinger skrives i en logg. 

  

Grossistene som vises er kun de som er satt opp med kode for automatisk nedlast ing og klientene som 

vises er kun de bruker har tilgang til. 

 

Man bør ha kjørt gjennom manuell innlesning av rabatt- og prisfiler på grossisten før den tas med i den 

automatiske, slik at man vet at alle innstillinger vedrørende ftp er korrekte. 

 

 
 

Klient / Grossist 

Klienter og grossister vises utfra kriteriene nevnt over. 

  

Rabatt - Område 

Hentes fra grossisten. 

  

Rabatt - Filnavn 

Ved første gangs bruk hentes maske fra grossisten og presenteres som filnavn. Dette må endres slik at en 

spesifikk fil lastes ned. 

Filnavnet kan ikke inneholde " * " eller " ? ". 

Hvis nedlastningsområdet ikke er angitt på grossisten, vil filnavnet være blank og feltet ikke tilgjengelig. 

Ved søk - F6 - logger man på grossistens ftp-server og kan plukke den filen som er aktuell for nedlasting: 

 



 
 

Bruk knappen <Hent filnavn> for å ta med filnavnet tilbake. 

 

Vare - Område 

Hentes fra grossisten. 

  

Vare - filnavn 

Ved første gangs bruk hentes maske fra grossisten og presenteres som filnavn. Dette må endres slik at en 

spesifikk fil lastes ned. 

Filnavnet kan ikke inneholde " * " eller " ? ". 

Hvis nedlastningsområdet ikke er angitt på grossisten, vil filnavnet være blank og feltet ikke tilgjengelig. 

Ved søk - <F6> - logger man på grossistens ftp-server og kan plukke den filen som er aktuell for nedlasting. 

Da benyttes masken på grossisten for å filtrere de filene som skal vises.  

  

Inkludert 

Viser om grossisten er inkludert i innlesningen. 

Alle grossister er i utgangspunktet krysset av for innlesning. 

Hvis filnavn for rabatt og filnavn for vare er blanke, vil det ikke vises avkrysningsboks.  

Man kan fritt slå av og på de avkrysningene som er tilgjengelige. 

  

Melding 

Under innlesningen vises fortløpende meldinger om innlesningens progresjon. 

Hvis det oppstår feil blir dette oppdatert i loggen og denne kan sjekkes i etterkant. 

  

  

  



Knapper 
  

< Innstillinger innlesing rabatt> 

Viser initieringsbildet for innlesning av rabatter. Her kan verdier endres før innlesning starter.  

Verdiene vil gjelde alle grossister. 
 

 
 

< Innstillinger innlesing pris> 

Viser initieringsbildet for innlesning av priser. Her kan verdier endres før innlesning starter.  

Verdiene vil gjelde alle grossister. 
 

 



 

<Vis logg> 

Viser logg med alle meldinger. 

  

<Slett logg> 

Sletter loggfilen. 

Når man starter programmet får man spørsmål om man vil slette loggfilen fra foregående innlesning slik at 

man kan starte med en blank logg. 

  

<Start innlesning> 

Innlesning av rabatter og priser starter. 

Hvis filnvan for rabatt eller pris er blank, blir denne utelatt. 

Det er kun grossister som er krysset av på "Inkludert" som tas med i innlesning.  

Hvis et av filnavnene inneholder " * " eller " ? " vil ikke innlesningen starte.  

Ingen meldinger vises annet enn i loggen. 

Ved feil vil melding om dette vises i bildet på grossisten. Innlesning på grossisten avbryter og fortsetter til 

neste grossist. 

NB! 

Når innlesingen er satt i gang må ikke PC’en slås av. 


