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1.  

2.  

INFOFLEX GROSSIST - PI (PRISINLÄSNING)

Snabbhandledning för inläsning och uppdatering av prisfil i SBF.

asc-format

Prisfil till importmappen: Placera prisfilen som ska läsas in under importmappen i undermapp 

"pi" ex. "import/DATA/pi".

PI41: Förbered för inläsning till passivt register

Ange företagskod och kontrollera så att leverantörsnamnet överensstämmer med den prisfilen 

avser.

PI41    Inläsning av artikelinformation från leverantör support@infoflex.se      

================================================================================

   Företagskod            99                     VARULEVERANTÖREN I SVERIGE AB                

   Uppgifter från företag GEMENSAMT                                            

   Nyuppläggning          J           Endast vissa artiklar     N              

   Prisdatum              J 000000    Fellista rabattkoder      N              

   Prisjämförelse         N           Källa/katalog             9              

                                                                               

   Filnamn                                                                     

   SBF.ASC                                                                             

   Varningslista artiklar i varugrupp 0                                        

   Varningslista varugruppsbyten                                               

   Varningslista prisförändring i %                                            

   Varningslista ersatta artiklar     Med behålln   Med lagerpl   Normalart    

   Varningslista fil-innehåll                                                  

                                                                               

   Radering av fil         J/N

   Uppdat prisändr.reg?    J/N                                            Företag: _                                                                     

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

================================================================================

PI41 - Inläsning av artikelinformation från leverantör

Detta är startmenyn för prisinläsning av prisfil från leverantör och steg 1 i prisinläsningen till passiva 

registret.

Företagskod: Här anges den kod som registrerats i PI15 ovan. Sökbart via F5

När man angivet koden visas leverantörsnamnet till höger.

Uppgifter från företag: Här står namnet på aktivt bibliotek som parametrar och matriser hämtas 

från. Har man flera företag i samma installation som ska uppdateras samtidigt är valet 

"Gemensam" och matriserna styr då över alla företagen.
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Nyuppläggning: Vid J läses samtliga artiklar i prisfilen in och vid N uppdateras endast befintliga. 

OBS - fortfarande endast i det passiva registret.

Endast vissa artiklar: "J" öppnar meny där urval av leverantörens Produkt- och Varugrupper kan 

göras. Detta om man vill undanta visst innehåll vid inläsningstillfället. Not. Detta kan även styras 

via kopplingsmatrisen i PI11 och ligger då default.

Prisdatum: Här finns 4 olika val. J = Dagens datum, N = Leverantörens/Datum från pos. 182-187 

i prisfilen, E = egen, manuellt angivet datum, P = Dagens datum om prisändring, annars ligger 

tidigare datum kvar.

Fellista rabattkoder: Varningslista om det tillkommit nya rabattkoder från leverantören och val i 

PI11 angetts att rabattkoder ska användas för kalkylering med prismatris kopplad i PI13.

Prisjämförelse: Används vanligen om ex. Pris 3 - 5 kalkyleras från inpris med påslag i 

prismatrisen i PI13 och man vill säkerställa att påslagskalkylerna inte skapar priser som överstiger 

inläst/rekommenderat ca pris/Pris1.

Källa/Katalog: Här finns fyra olika val. Vanligast är 9 = Importmapp på server (import/FTG/pi) 

eller 6 = Webb där länk till ex en ftpserver kan anges och filinformationen läses in direkt från 

angiven plats.

Filnamn: Vid 9 - Importmapp anges filnamnet exakt ex. SBF.asc. Man kan även trycka TAB för 

att visa vilka filer som ligger på importmappen. Vid 6 - Webb anges webblänken där filen är 

placerad.

Varningslista artiklar i varugrupp ___ : Om man i PI11 Kopplingsmatrisen angett en gemensam 

egen varugrupp (ex 999) för att fånga nya Produkt-Artikelgrupper från leverantören som inte är 

kopplade´i samband med prisinläsning. Man anger då denna varugrupp här och får då ut lista 

över nytillkomna grupper att editera i Pi11 Kopplingsmatrisen

Varningslista varugruppsbyten: Om leverantören gör förändringar i sina gruppstrukturer finns 

kanske behöv av att se över styrningen i kopplingsmatrisen så att det fortfarande styrs till korrekta 

egna varugrupper. Här listas samtliga artiklar där byte av varugrupp skett. Även t.ex om byte skett 

från en befintlig till den gemensamma "bevakningsvarugruppen" ovan.

Varningslista prisförändring i %: Här listas artiklar som fått prisförändring över angiven 

procentsats

Varningslista ersatta artiklar: Här listas artiklar med kod E = (Ersatt i prisfil pos 188) och man 

kan selektera urvalet på behållning, lagerplats eller normalartikel.

Varningslista fil-innehåll: Här sker viss kontroll av prisfilens innehåll avseende t.ex 

kolumnindelning, priser, datum, orimliga/felaktiga tecken etc.

Radering av fil: Här finns möjlighet att ta bort filen från importmappen efter inläsning.

Uppdat prisändr.reg: Vid val J skapas etikettfil för samtliga artiklar som prisändrats sedan 

föregående prisinläsning. Dessa skrivs ut i funktion LA96 (Utskrift av artikeletiketter) enligt önskat 

urval. Ex. med behållning, lagerplats, vissa varugrupper etc.

Företag: Normalt aktivt företagsbibliotek (ex. DATA). Valen D = Detta, A = Annat, F = Flera och L 

- = Lista. Vid F - Flera visas urvalsruta där samtliga tillgängliga företag och man väljer med F6 för 

att stjärnmarkera de som ska uppdateras. L - Hänvisar till Lista i SY4195 där man angivet vilka 

företag/bibliotek som ska uppdateras default.

Starta inläsning: J/N - Inläsning sker nu enligt valda parametrar till passivt register
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3. PI41: Hämta in prisfil från importmappen

Vid "filnamn" blanka bort "SBF.ASC" och tryck TAB för att visa popup över vilka prisfiler som ligger i 

importmappen.

Val av fil sker med Pil Upp/Ner och Enter.

Gå vidare med valen i PI41 enligt ovan

PI41    Inläsning av artikelinformation från leverant SUPPORT: 08-792 64 60    

--------+----- Välj prisfil -----+----------------------------------------------

   Föret|  Prisfil1.asc          |               VARULEVERANTÖR I SVERIG AB    

   Uppgi|  Prisfil2.asc          |                                             

   Nyupp|  Prisfil3.asc          |    Endast vissa artiklar     N              

   Prisd+---------- F10:Avsluta -+    Fellista rabattkoder      N              

   Prisjämförelse         N           Källa/katalog             9              

   /usr/version/rel/import/AX-MALL/pi                                          

   Filnamn                                                                     

                                                                               

   Varningslista artiklar i varugrupp                                          

   Varningslista varugruppsbyten                                               

   Varningslista prisförändring i %                                            

   Varningslista ersatta artiklar     Med behålln   Med lagerpl   Normalart    

   Varningslista fil-innehåll                                                  

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

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

Ange filens namn  TAB:Visa innehåll i katalog (ange t.ex SBF* och tryck TAB)    

4. Inläsning till passivt register klart.

När inläsningen i PI41 till passiva registret är klar kan det vara bra att kontrollera utfallet i PI43.

I PI43 ser man resultatet innan man via PI46 (nedan) uppdaterar skarpa artikelregistret. Menyns vänstra 

del visar filinnehållet och högra delen resultatet som skapas/uppdateras i artikelregistret.

Ange önskad leverantörsprefix/kod och tryck F1 för första artikeln från angiven leverantör i passiva 

registret alt. sök eller ange lev.artnr exakt och tryck Enter.



INFOFLEX GROSSIST - PI (Prisinläsning) Snabbhandledning Sida  av 4 5

PI43    Fråga på artikel i passivt register           support@infoflex.se      

================================================================================

Lev.prefix        KG                     Leverantörsnummer  KG001              

Lev.artikelnummer 0 001 260 026          Vårt artikelnummer 0 001 260 026      

Lev.vgr   0270    Lev.pgr  4037          Vår vgr  120       Klass              

Alt artikelnummer                        Best.nr                               

Benämning         STARTMOTOR 12V/4KW                                           

Reserv                                   Alt.namn                              

Söknycklar      STARTMOTOR 12V/4KW       4047024901025                         

--<------- PRISFIL ------->    <-- ARTIKELREGISTER I INFOFLEX GROSSIST --->-----

Cirkapris 1      8200.00       Pris 1      8200.00    Riktpr      4756.47      

Cirkapris 2         0.00       Pris 2     10250.00    Valuta                   

Cirkapris 3         0.00       Pris 3         0.00    Rab 1          0.00      

Refer.pris          0.00       Pris 4         0.00    Rab 2          0.00      

Kundntopris      4756.00       Pris 5      8200.00    Ink.pr      4756.47      

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

Förp.storlek       1.000                                                       

Lev.rabattkod 42               Lev.kvant.rabkod       Vår rabattkod  15        

EAN13-nr      4047024901025    Anmärkning                                      

Statuskod         Datum        190106                       Lev ink.kvant      

                                                                               

================================================================================

5. PI46 Uppdatering av artikelregister

I funktion PI46 körs den skarpa uppdatering av artikelregistret enligt angivna val och parametrar.

Normalt kör detta separat för varje inläst prisfil eller leverantör och då endast på valt Lev.prefix och om 

man valt fast datum vid inläsningen. Vid val P (Prisändrade) lämna datum blankt.

Uppläggning av nya artiklar. Vid J skapas nya artiklar som lagts upp i passivt register vid 

inläsningen av prisfilen. Vid N uppdateras endast befintliga i artikelregistret. Det finns möjlighet att 

vid försäljning eller inköp importera enskilda artiklar för nyupplägg från passiva registret. Se 

separat handledning.

Kampanjpriser skrivs över. Vid J kommer kampanjpriser som registrerats i funktion PK3* att 

skrivas över. Normalt val N.

Hantering av sidoleverantör: Detta hänvisar till inköpsregistret och man har då valen: kapas S

(Post skapas i inköpsregister även om leverantören inte är huvudleverantör men finns som 

alternativ leverantör på artikeln.) ppdateras motsvarar skapas men syftar till att post redan finns U

och ska uppdateras med aktuellt pris. Vid val N uppdateras eller skapas ingen post om 

leverantören inte är huvudleverantör.

Hantering av korsreferensregister: Korsreferensregistret är ett separat register som hanterar 

beställningsnummer och EAN-kod. Valen är , bes ällningsnr, åda eller ej.an.nrE T B N

Utskrift av artiklar med annan huvudleverantör. Detta är en varningslista som listar artiklar 

som finns med i prisfilen men har annan huvudleverantör än den som ska uppdateras. Grundvalet 

styrs via parameter i PI11 där man väljer om försäljningspriser ska uppdateras även om 

leverantören inte är huvudleverantör medan detta är mera som en observationslista. för 

bevakning.

http://ean.nr/
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Företag: Normalt aktivt företagsbibliotek (ex. DATA). Valen D = Detta, A = Annat, F = Flera och L 

- = Lista. Vid F - Flera visas urvalsruta där samtliga tillgängliga företag och man väljer med F6 för 

att stjärnmarkera de som ska uppdateras. L - Hänvisar till Lista i SY4195 där man angivet vilka 

företag/bibliotek som ska uppdateras default.

Starta uppdatering av artikelregister J/N

PI46    Uppdatering av artikelregister                support@infoflex.se      

================================================================================

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

      Selekteringar       Från                         Till                    

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

      Lev.prefix          KG                           KG                      

      Lev.artikelnummer   FÖRSTA                       SISTA                   

      Lev.produktgrupp    FÖRSTA                       SISTA                   

      Lev.varugrupp       FÖRSTA                       SISTA                   

      Vårt artikelnummer  FÖRSTA                       SISTA                   

      Vår varugrupp       FÖRSTA                       SISTA                   

      Vårt lev.nummer     FÖRSTA                       SISTA                   

      Prisdatum           190201                       190201                  

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

      Uppläggning av nya artiklar             J                                

      Kampanjpriser skrivs över               N                                

      Hantering av sidoleverantör             S                                

      Hantering av korsreferensregister       E                                

      Utskrift av artiklar med annan huvudleverantör N                         

                                                                               

      Företag                                                                  

================================================================================

6. Då var det klart!
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