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LA1262 - Byte och ersättning av artikelnummer

Inledning

I INFOFLEX GROSSIST finns det via funktion LA1262 stöd för artikelnummerbyten med olika metoder 

för vilket utfall man vill uppnå.

B - Byte av artikelnummer:

Denna funktion ska användas när en viss artikel ska byta nummer. Alla registrerade data följer med 

oförändrade till det nya artikelnumret, inklusive

lagerinformation och statistik. Artikelnumret byts även i registren för order, texter, MPS och 

produktstrukturer, däremot inte i fakturaregistren.

Det gamla artikelnumret finns inte längre kvar. Däremot ligger beställningsnumret/leverantörens 

artikelnummer i inköpsregistret kvar enligt tidigare. 

H - Byte med hänvisning:

Denna funktion ska användas när en viss artikel ska byta nummer, samtidigt som man önskar ha det 

gamla artikelnumret kvar i registret som hänvisningsartikel,

pekande på det nya numret. Alla data, lagerinformation och statistik går över till det nya artikelnumret på 

samma sätt som vid val B.

Dock ändras inte leverantör utan den leverantör som finns på det nya artikelnumret ligger kvar. 

Grundfunktionen bygger på att det nya artikelnumret finns upplagt/inläst med korrekta uppgifter i berörda 

register.

Det gamla artikelnumret ligger kvar som sökartikel (med E i artikelkod 1 och hänvisning till det nya 

artikelnumret i alt.namnet). På denna sökartikel

finns inga lageruppgifter och ingen statistik kvar.

Om det nya artikelnumret redan finns så förs lagerinformation och statistik över men artikelinformationen 

i LA11 står kvar. D.v.s artikeltyp, benämning,

priser mm står kvar på den nya artikeln som det var innan bytet. Undantag är om någon av artiklarna är 

lagerförd (Arttyp=N) och den andra är av typ Ej

lagerförd så blir det nya artikeln automatiskt lagerförd. Om det nya artikelnumret inte finns upplagt sker 

bytet enligt samma rutin som B - Byte artikelnummer.

E - Ersättning med annan artikel:

Denna funktion ska användas när man önskar ersätta en viss artikel med en annan artikel. Den ersatta 

artikeln finns kvar med lageruppgifter och statistik

För den ersatta artikeln läggs ett E i Artikelkod pos1 (LA11) och med hänvisning till det nya artikelnumret 

i Alt.namnet). Avsikten är att denna artikel ska slutförbrukas

innan den ersätts.
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Hanteringstips

Det finns två alternativ för att genomföra artikelnummerbyten:

Manuellt ett och ett artikelnummer

Automatiskt via inläsning av nummerbytesfil

Inledande informationstext vid programstart:

"Detta program utför byten och ersättningar av artiklar. Obs! Detta bör inte köras under ordinarie 

arbetstid!"

Vid manuell hantering kommer information om det nya artikelnumret redan finns i registret och att 

artikelinformationen från båda slås samman.

Det är ju viktigt att vid manuellt byte är noga med att ange exakt det nya artikelnumret. Det är därför att 

föredra att köra nummerbytet via fil.

Nummerbytesfil

Nummerbytesfilen skapas enklast från en Excelfil med två kolumner - A = Gamla numret, B = Nya 

numret och kolumnbredden låses till 20 tkn/kolumn.

Båda kolumnerna ska vara vänsterställda (Alfanumeriska - AN).

Filen sparas sedan som "Blankstegsformaterat textformat", namnges "la126und" och får då filändelsen .

prn

Kopiera över filen till er INFOFLEX GROSSIST installation och placera under "import/FTG/la". I samband 

med detta byt filändelse till .asc

Handledning

Nummerbyte med fil
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LA1262  Byte och ersättning av artikelnummer          SUPPORT: 08-792 64 60    

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                  Artikelnr                                                    

                  Benämning                                                    

                  Söknyckel 1                                                  

                  Alt.namn                                                     

                                                                               

                  Åtgärd              (B/E/H)                                  

                                                                               

                  Nytt artikelnr                                               

                  Benämning                                                    

                  Söknyckel 1                                                  

                  Söknyckel 2                                                  

                  Alt.namn                                                     

                                                                               

                  OK?                 (J/N/L)                                  

                                                                               

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                               

Ange artnr som skall bytas/ersättas  F1:Nästa  F5:Sök  F7:Fil  F10:Avslut       

1) Startbild - välj F7: Fil

LA1262  Byte och ersättning av artikelnummer          SUPPORT: 08-792 64 60    

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                               

 Med detta kommando kan en ASCII-fil laddas in i filen för artikelnummerbyte.  

 Filen ska heta la126und.asc och ligga under biblioteket import/FTG/la.        

                                                                               

 Filen ska ha layout:                                                          

 1-20      Gammalt artikelnummer. Endast 18 pos. används.                      

 21-40     Nytt artikelnummer. Endast 18 pos. används.                         

 Byte av benämning kan inte göras med detta alternativ.                        

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

--------------------------------------------------------------------------------

Tryck ENTER                                                                     
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2) Information om filens placering och layout. Tryck Enter för att gå vidare

LA1262  Byte och ersättning av artikelnummer          SUPPORT: 08-792 64 60    

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                               

 Med detta kommando kan en ASCII-fil laddas in i filen för artikelnummerbyte.  

 Filen ska heta la126und.asc och ligga under biblioteket import/FTG/la.        

                                                                               

 Filen ska ha layout:                                                          

 1-20      Gammalt artikelnummer. Endast 18 pos. används.                      

 21-40     Nytt artikelnummer. Endast 18 pos. används.                         

 Byte av benämning kan inte göras med detta alternativ.                        

                                                                               

 Ange enligt vilken metod artikelnumret ska bytas?                             

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

--------------------------------------------------------------------------------

TAB ger info. A avbryter.                                                       

3) Här väljer du vilket metod som ska användas för bytet. Se alternativen i inledningen eller tryck TAB för 

att visa i programmet.
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LA1262  Byte och ersättning av artikelnummer          SUPPORT: 08-792 64 60    

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                               

 Med detta kommando kan en ASCII-fil laddas in i filen för artikelnummerbyte.  

 Filen ska heta la126und.asc och ligga under biblioteket import/FTG/la.        

                                                                               

 Filen ska ha layout:                                                          

 1-20      Gammalt artikelnummer. Endast 18 pos. används.                      

 21-40     Nytt artikelnummer. Endast 18 pos. används.                         

 Byte av benämning kan inte göras med detta alternativ.                        

                                                                               

 Ange enligt vilken metod artikelnumret ska bytas?              H              

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

--------------------------------------------------------------------------------

Ska underlagfilen tas bort? J (J/N)                                             

4) När valet gjorts får du frågan: Ska underlagsfilen tas bort J/N. Om man kommer att köra flera byten 

med olika filer är det lämpligt att ta bort filen.

Skulle man köra samma fil igen av misstag så skapas en felfil under import/FTG/la för samtliga artiklar.
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LA1262  Byte och ersättning av artikelnummer          SUPPORT: 08-792 64 60    

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                               

Artiklar finns redan i listan över planerade byten.                            

Starta byte/skärm/lista/behåll/ta bort   (S/V/L/B/T)                           

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                               

Starta byte/starta steg 1/Visa på skärm/skriv på Lista/Behåll uppg/Ta bort uppg 

5) Vy för att starta eller administrera bytet. Här har du möjlighet att via (V) granska vilka artiklar som 

ligger och väntar på att byte ska startas. Man kan även ta bort (T) allt som ligger eller skriva ut en lista 

(L) över vad som ligger för byte.

Det finns ett alternativ "Starta steg 1" där man anger (1). Denna funktion har dock endast stöd för byte 

enligt metod B. För att starta nummerbytet välj (S) och rutinen startar. Observera att rutinen kan ta 

ganska lång tid om den är stort antal artikelnummer som ska bytas.

Vi större körningar rekommenderas antingen att starta kväll efter stängning eller om det är mycket 

omfattande under helg.

Manuellt byte
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LA1262  Byte och ersättning av artikelnummer          SUPPORT: 08-792 64 60    

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                  Artikelnr                                                    

                  Benämning                                                    

                  Söknyckel 1                                                  

                  Alt.namn                                                     

                                                                               

                  Åtgärd              (B/E/H)                                  

                                                                               

                  Nytt artikelnr                                               

                  Benämning                                                    

                  Söknyckel 1                                                  

                  Söknyckel 2                                                  

                  Alt.namn                                                     

                                                                               

                  OK?                 (J/N/L)                                  

                                                                               

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                               

Ange artnr som skall bytas/ersättas  F1:Nästa  F5:Sök  F7:Fil  F10:Avslut       

1) Vi manuella byten anger man i fältet "Artikelnummer" det som ska ersättas/bytas, därefter metod

/åtgärd (B/E/H) Byte/Ersättning/Hänvisning och i fältet "Nytt artikelnummer" det nya artikelnumret eller 

det som ska hänvisas till/ersättas av.
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