
INFOFLEX GROSSIST - PI (Prisinläsning) Sida  av 1 16

INFOFLEX GROSSIST - PI (PRISINLÄSNING)

Manual och hanteringstips

PI     PRISINLÄSNING                                  support@infoflex.se      

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

                                                                               

          +- HUVUDMENY ------------------+                                     

          |  +- PRISINLÄSNING ---------------------------------------+         

          |  |                                                       |         

          |  |  1 - Underhåll av grunduppgifter för inläsning        |         

          |  |  2 - Utläsning av artikelregister från INFOFLEX       |         

          |  |  3 - Inläsning av artikelregister från INFOFLEX       |         

          |  |  4 - Inläsning av artikelinformation från leverantör  |         

          |  |  9 - Frågor och utskrifter                            |         

          |  |                                                       |         

          |  |      Val?                                             |         

          |  +-------------------------------------------------------+         

          |  LA - Lager/artikelregister  |                                     

          |  CF - Kommunikation Fax      |                                     

          |  PK - Priskalkyl             |                                     

          |  PI - Prisinläsning          |                                     

          |                              |                                     

          |  PI   Val?                   |                                     

          +------------------------------+                                     

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

ANvändare AVslut DAtum OpMeny OSystem PEriod SKrivare SYstem MEny TAB:Hjälp     

PI* - Prisinläsning

Funktionen bygger helt på inläsning av prisfiler i SBF.asc-format. SBF är en filstandard som tagits fram 

och rekommenderas av Sveriges Bilgrossist Förening (Se separat specifikation)

+- UNDERHÅLL AV GRUNDUPPGIFTER ---------------------------

|                                                        

|  1 - Underhåll av grunduppgifter för inläsning         

|  2 - Underhåll av översättningstabell rabattkoder      

|  3 - Underhåll av inläsningsmatris                     

|  4 - Underhåll av specialpriser                        

|  5 - Underhåll av översättningstabell lev.prefix-levnr 

|  6 - Underhåll av tabell för utläsning                 

|  9 - Registerhantering                                 

|                                                        

|      Val?                                              

+---------------------------------------------------------

PI1* - Undermeny
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PI11    Underhåll av grunduppgifter för inläsning     support@infoflex.se      

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

Företag            Företagskod KG            Vårt leverantörsnummer KG001      

Filformat   N      Företagskod i katalog  KG KG KNUTSSON AB                    

Valutakod          Valutakurs   .000000                                        

Nyuppläggning av inlästa artiklar i passivt register J                         

--------BERÄKNING AV EGET ARTIKELNUMMER, VARUGRUPP OCH KLASS-------------------

Begynnelsetecken     N  Radering av inledande tecken N  Ändra vid uppdat N     

Packning             N  Kopplingsmatris              J                         

--------BERÄKNING AV SÖKNYCKLAR------------------------------------------------

Sökn. 1 Information  E  Begynnelsetecken  N  Ändra vid uppdat  N               

Sökn. 2 Information  N                       Ändra vid uppdat  N               

--------HANTERING AV BENÄMNING-------------------------------------------------

Ändra benämn vid uppdat N   Överskjutande benämning N   Benämn med versaler J  

--------HANTERING AV BESTÄLLNINGSNUMMER----------------------------------------

Leverantörens art.nr  N                                                        

--------FÄLT SOM ANVÄNDS VID SÖKNING AV ARTIKLAR ATT UPPDATERA-----------------

Best.nummer    N        Söknyckel 1 N        Söknyckel 2  N                    

--------ÖVRIGT-----------------------------------------------------------------

Avrundning     J        Artikeltyp  F        Rabattkoder  R                    

Förs.priskalk  N        Ink.förp    N        Uppdatera artikelkod N            

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

Ange vårt leverantörsnummer.     F4:Radera  F5:Sök  F6:Underhåll                

PI11 - Underhåll av grunduppgifter för prisinläsning

Styr utfallet för hur innehållet i leverantörens prisfil ska hanteras i eget artikelregister. Företagskoden är 

kopplad via meny PI15 till resp leverantörsnummer.

Flertalet urval kan editeras vid val "J" och F2 som öppnar redigeringsmeny.

Urval viktiga parametrar:

Nyuppläggning av inlästa artiklar i passivt register. Normalt "J" och val från leverantörers 

produktgrupper 0 - 9999 (D.v.s allt filinnehåll)

BERÄKNING AV EGET ARTIKELNUMMER, VARUGRUPP OCH KLASS

Begynnelsetecken: Här finns möjlighet att lägga till prefix före leverantörens artikelnummer. 

Lämpligt för direkt identifiering eller för att särskilja samma artikel från olika leverantörer.

Ändra vid uppdatering: Avser Varugrupp och Klass. Vid N förändras inte dessa även om justering 

av styrning i kopplingsmatris gjorts.

Packning: Här finns möjlighet att packa eget artikelnummer utifrån leverantörens artikelnummer 

från prisfilen inkl ev. angivet prefix. Används normalt inte utan man packar Söknyckel enligt nedan 

som alternativ.
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Kopplingsmatris: Styr enligt angivna val leverantörens Produkt-/Artikelgrupp till egen Varugrupp 

och Klass. Denna kan underhållas manuellt men också exporteras till textfil för editering och 

sedan importeras tillbaka igen.

Det finns även möjlighet till sortering enligt olika begrepp och radering av enstaka rader.

BERÄKNING AV SÖKNYCKLAR

Sökn 1 och Sökn 2: Via TAB visas olika alternativ för att automatiskt skapa önskade möjligheter 

till sökbegrepp vid artikelregistering. Ex. Packat eget eller lev.artnr, Benämning, Alternativ 

benämning, EAN-kod etc.

HANTERING AV BENÄMNING

Ändra benämning vid uppdatering: Vid val N ändras inte befintlig benämning vilket ibland är 

önskvärt om man t.ex använder egna anpassade artikelbenämningar. Vid J ändras enligt inläst 

prisfil

Överskjutande benämning: SBF prisfil har 25 tkn som Benämning1 och 23 tkn för Benämning 2. 

Systemet har utrymme för 20 tkn (+/- - valbart) och man kan då välja att överskjutande benämning 

skrivs i alternativa artikelfält i artikelbilden i LA11.

Benämning med versaler. Vid J ändras Benämning med gemena tecken till versaler på samtliga 

artiklar.

HANTERING AV BESTÄLLNINGSNUMMER

Leverantörens artikelnummer: Som regel J då detta registeras i inköpsregistret och även skrivs ut 

på ex. inköpsorder.

FÄLT SOM ANVÄNDS VID SÖKNING AV ARTIKLAR ATT UPPDATERA

Som regel N på samtliga val

ÖVRIGT

Avrundning: Normalt J som refererar till avrundningstabeller för prishantering i meny LA1241

Artikeltyp: F = Förval som angetts för varugrupper i meny LA121 alternativt konsekvent E = Ej 

lagerförd

Rabattkoder: R = Registeras och kalkyleras med ref. till PI13 prismatris, K = Endast kalkyleras enl 

PI13, E = Endast registrering (som information) och N = Används och registreras ej

Förs.priskalk: Vid J ändras försäljningspriser även om leverantören inte är huvudleverantör enligt 

LA141 (Inköpsregister). Normalt N

Ink.förp: Vid J läses inköpsförpackningsstorlek in till artikelregister om denna uppgift finns i filen. 

OBS - Användning övervägs mot inköpsvillkor från leverantören.

Uppdatera artikelkod: Det finns ett antal olika artikelkoder specificerade i SBF-formatet. Bl.a E= 

Ersatt, T = Tilläggsartikel finns (Panter/MA), U = Utgått, B = Beställningsvara. Vid J skrivs aktuell 

artikelkod över enligt filinnehåll. Not. att även blankt i fil skriver över.
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PI12    Underhåll av översättningstabell rabattkoder  support@infoflex.se      

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

   Företag               DATA       Levnr                                      

   Rab.kod                                                                     

                                                                               

   Fr o m lev varugrupp             T o m lev varugrupp                        

                                                                               

   Fr o m lev prod.grupp            T o m lev prod.grupp                       

                                                                               

   Egen rab.kod                                                                 

PI12 Underhåll av översättningstabell rabattkoder

Används när man har ett eget upplägg för rabattkoder och man önskar att översätta leverantörens 

motsvarande till egna.

Går att detaljstyra på lev prod.grp, varugrp och rabattkod.

PI13    Underhåll av inläsningsmatris                 support@infoflex.se      

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

   Levnr                     KG001               KG KNUTSSON AB                

                                                                               

   Layout N                                                                    

   Från lev artnr                           Till lev artnr                     

                            0                                        0         

   Från lev varugrupp    0                  Till lev varugrupp    0            

                                                                               

   Rabattkod          03                                                       

                                                                               

   Rabatt               0.0                                                    

                                                                               

 Utg            Rab   Extra   Omräkningstal ------------------------------------

pris              %   rab %   Riktpris   Pris1   Pris2   Pris3   Pris4   Pris5 

Cirkapris 1      0.0    0.00   0.0000     1.0500  1.3125  0.0000  0.0000  1.0500

Cirkapris 2      0.0    0.00   0.0000     0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

Cirkapris 3      0.0    0.00   0.0000     0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

Referenspris     0.0    0.00   0.0000     0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

Kund.nettopris   0.0    0.00   1.0000     0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

                                                                               

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

PI13 Underhåll av inläsningsmatris
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Inläsningsmatrisen är en kalkylmatris som bygger på omräkningsfaktorer från önskade 

beräkningsgrunder.

Cirkapris1, -2 , 3, Referenspris och Kund.nettopris motsvaras av de 5 priskolumnerna i SBFprisfil Pris1 - 

5.

För att skapa korrekta inläsningsmatriser måste man kontrollera vilka förutsättningar som finns i prisfilen 

från leverantören.

Ofta finns ett Pris1 (Rek.ca pris) och Pris5 (Inpris) och rabattkod/indikator. Dock förekommer stora 

variationer från olika leverantörer.

Ex 1: Om man på rad "Cirkapris 1" och i kolumn "Pris1" anger 1.000 så skrivs leverantörens/prisfilens 

Kolumnpris 1 ograverat till eget Pris1. Anger man 1.0500 så ger det 5% påslag på pris1

Pris2 används oftast som Pris1 inkl moms då man önskar detta pris som utskriftsalternativ på ex 

följesedlar eller kontantnotor.

Ex2: Om man på rad Cirkapris 1 i kolumn Pris3, 4 eller 5 anger 0.8500 kommer Pris3, 4 eller 5 att räknas 

ner med 15% från prisfilens Pris1

Ex3: Rad Kund.nettopris: Om det finns ett nettopris/inköpspris i kolumn 5 (Pris5) i prisfilen så anges 

faktor 1.0000 i kolumn "Riktpris".

Det finns ett stort antal olika kombinationsmöjligheter utifrån de olika förutsättningarna från leverantören 

och framförallt de egna kraven på marginalförstärkning etc.

Separat utbildning och genomgång rekommenderas.

Export- och importmöjligheter via csv-filformat körs i menyerna PI193/PI194 enligt nedan.

PI15    Underhåll av översättningstabell lev.prefix-l support@infoflex.se      

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

                                                                               

                                                                               

   Lev.prefix     KG                                                           

                                                                               

                                                                               

   Levnr          KG001            Namn          KG KNUTSSON AB                 

PI15 Underhåll av översättningstabell lev.prefix

I meny PI15 kopplar man valfritt leverantörsprefix till eget leverantörsnummer. Detta är en förutsättning 

för funktionaliteten i prisinläsningen och används genomgående i merparten av menyer och funktioner.

Prefixet är 2 tkn och vanligast är alfa som hänvisar till leverantörsnamnet men även numeriskt medges. 

Endast ett prefix/leverantör för att undvika felkällor vid inläsning.
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PI19   REGISTERHANTERING                              support@infoflex.se      

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

                                                                               

          +- HUVUDMENY ------------------+                                     

          |  +- PRISINLÄSNING ---------------------------------------+         

          |  |  +- UNDERHÅLL AV GRUNDUPPGIFTER ---------------------------+    

          |  |  |  +- REGISTERHANTERING --------------------------+       |    

          |  |  |  |                                              |       |    

          |  |  |  |  1 - Borttag av artiklar i passivt register  |       |    

          |  |  |  |  2 - Byte av företagskod                     |       |    

          |  |  |  |  3 - Export av inläsningsmatriser            |       |    

          |  |  |  |  4 - Import av inläsningsmatriser            |levnr  |    

          |  |  |  |  5 - Borttagning av rabattmatriser           |       |    

          |  +--|  |  6 - Byte av företag                         |       |    

          |  LA |  |  7 - Rensning av etikettregister             |       |    

          |  CF |  |                                              |       |    

          |  PK +--|      Val?                                    |-------+    

          |  PI - P+----------------------------------------------+            

          |                              |                                     

          |  PI   Val?                   |                                     

          +------------------------------+                                      

PI19* REGISTERHANTERING

PI191 Borttag av artiklar i passivt register. Här kan man ta bort artiklar i passivt register enligt urval

/intervall vilket kan vara att rekommendera för att rensa äldre poster eller om man upptäcker att 

filinnehållet i prisfilen förändrats och justeringar behöver göras i inläsningsmatriserna för att göra en ny 

inläsning av prisfil.

PI192 Byte av företagskod. Ger möjlighet att byta tidigare registrerad företagskod (leverantörsprefix) 

enligt meny PI15

PI193 Export av inläsningsmatriser. Exporterar inläsningsmatriser för samtliga leverantörer till en csv-fil 

(kommaseparerad) för genomlysning och editering. Filen namnges "matris.csv" och landar i "export/FTG

/la"

PI194 Import av inläsningsmatriser. Importerar editerad fil utläst i PI192 och man kan läsa in hela eller 

endast delar av den. Ex om man endast editerat en leverantör.

PI195 Borttagning av rabattmatriser. Om man vill rensa hela inläsningsmatrisen för en viss leverantör för 

att antingen manuellt registrera en ny i PI13 eller läsa in via PI194.

PI195 Byte av företag. Om man byter namn på företaget (biblioteket) i INFOFLEX GROSSIST så finns 

det möjlighet att göra det för samtliga PI-matriser. Kontakta Infoflex Support innan detta startas.

PI197 Rensning av etikettregister. I samband med prisinläsning i PI41 (nedan) så finns det möjlighet att 

skapa etikettfil för prisändrade artiklar att ex märka om i butik. Detta register kan rensas via denna meny.
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PI2    UTLÄSNING AV ARTIKELREGISTER FRÅN INFOFLEX     support@infoflex.se      

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

                                                                               

          +- HUVUDMENY ------------------+                                     

          |  +- PRISINLÄSNING ---------------------------------------+         

          |  |  +- UTLÄSNING AV ARTIKELREGISTER FRÅN INFOFLEX ---------+       

          |  |  |                                                      |       

          |  |  |  1 - Utläsning av kompl artikelinformation INFOFLEX  |       

          |  |  |  2 - Utläsning av priser från INFOFLEX               |       

          |  |  |  3 - Utläsning av artikeluppdateringar               |       

          |  |  |  4 - Utläsning av prisfiler till diskett             |       

          |  |  |  5 - Utläsning av prisfiler till katalog             |       

          |  |  |  6 - Utläsning av artiklar till Autokatalogen        |       

          |  +--|  8 - Utläsning av artiklar till autobas              |       

          |  LA |  9 - Utläsning av artiklar till passivt register     |       

          |  CF |                                                      |       

          |  PK |      Val?                                            |       

          |  PI +------------------------------------------------------+       

          |                              |                                     

          |  PI   Val?                   |                                     

          +------------------------------+                                     

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

PI2* UTLÄSNING AV ARTIKELREGISTER FRÅN INFOFLEX

PI22 Utläsning av priser från INFOFLEX . Detta är den mest använda menyn under PI2*. Här kan man 

skapa en prisfil i SBF.asc-format från eget artikelregister. Det finns ett stort urval och man kan skapa 

både generell och kundunik prisfil.

Denna kan sedan läsas in i andra affärssystem med stöd för formatet.
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PI3    INLÄSNING AV ARTIKELREGISTER FRÅN INFOFLEX     support@infoflex.se      

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

                                                                               

          +- HUVUDMENY ------------------+                                     

          |  +- PRISINLÄSNING ---------------------------------------+         

          |  |  +- INLÄSNING AV ARTIKELREGISTER FRÅN INFOFLEX ---------+       

          |  |  |                                                      |       

          |  |  |  1 - Inläsning av kompl artikelinformation INFOFLEX  |       

          |  |  |  2 - Inläsning av artikeluppdateringar               |       

          |  |  |  4 - Underhåll av artikeltexter                      |       

          |  |  |                                                      |       

          |  |  |      Val?                                            |       

          |  |  +------------------------------------------------------+       

          |  +-------------------------------------------------------+         

          |  LA - Lager/artikelregister  |                                     

          |  CF - Kommunikation Fax      |                                     

          |  PK - Priskalkyl             |                                     

          |  PI - Prisinläsning          |                                     

          |                              |                                     

          |  PI   Val?                   |                                     

          +------------------------------+                                     

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

PI3* Ej i drift

PI4    INLÄSNING AV ARTIKELINFORMATION FRÅN LEVERANTÖR support@infoflex.se      

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

                                                                               

          +- HUVUDMENY ------------------+                                     

          |  +- PRISINLÄSNING ---------------------------------------+         

          |  |  +- INLÄSNING AV ARTIKELINFORMATION FRÅN LEVERANTÖR ------+     

          |  |  |                                                        |     

          |  |  |  1 - Inläsning av artikelinformation från leverantör   |     

          |  |  |  2 - Beräkning av egna art.uppgifter fr leverantörens  |     

          |  |  |  3 - Fråga på artikel i passivt register               |     

          |  |  |  5 - Utskrift av varningslista inför uppdatering       |     

          |  |  |  6 - Uppdatering av artikelregister                    |     

          |  |  |  7 - Granskning av prisfil                             |     

          |  +--|                                                        |     

          |  LA |      Val?                                              |     

          |  CF +--------------------------------------------------------+     

          |  PK - Priskalkyl             |                                     

          |  PI - Prisinläsning          |                                     

          |                              |                                     

          |  PI   Val?                   |                                     

          +------------------------------+                                     

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

PI4* - INLÄSNING AV ARTIKELINFORMATION FRÅN LEVERANTÖR
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Huvudmeny för prisinläsning

PI41    Inläsning av artikelinformation från leverantör support@infoflex.se      

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

   Företagskod            KG                     KG KNUTSSON AB                

   Uppgifter från företag GEMENSAMT                                            

   Nyuppläggning          J           Endast vissa artiklar     N              

   Prisdatum              J 000000    Fellista rabattkoder      N              

   Prisjämförelse         N           Källa/katalog             6              

                                                                               

   Filnamn                                                                     

                                                                               

   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.

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.
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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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PI42    Beräkning av egna art.uppgifter fr leverantör 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                   

      Prisdatum           190201                       190201                  

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

      Företag             DATA                                                  

PI42 - Beräkning av egna artikeluppgifter från leverantör

Funktionen medger omräkning utan att läsa in prisfilen på nytt om man gjort förändringar i prismatrisen 

PI13. Det finns då ett antal olika urval enligt ovan där man t.ex endast gjort avgränsade förändringar 

behöver inte hela registret köras om.

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      

                                                                               

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

PI43 - Fråga på artikel i passivt register.
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PI43 används om man önskar kontrollera 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.

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                                                                  

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

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.
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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.

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

PI47    Granskning av prisfil                         support@infoflex.se      

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

                                                                               

                                                                               

   Mediatyp       9                                                            

   Filnamn                                                                     

                                                                               

   Varugrupp                                 Rabattkod                         

   Produktgrupp                              Kvant.rab.kod                     

   Artikelnummer                                                               

   Benämning                                 EAN-nummer                        

   Reserv                                    Ers art.nr                        

                                             Kund art.nr                       

   Cirkapris 1                                                                 

   Cirkapris 2                               Förp.antal                        

   Cirkapris 3                               Prisdatum                         

   Ref.pris                                  Statuskod                         

   Nettopris                                                                   

SBF.ASC                                                                        

                                                                               

                                                                               

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

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

PI47 - Granskning av prisfil

Kan användas för att manuellt kontrollera innehåll och kvalitet av en prisfil i SBF.asc-format.

OBS - ej packade filer

http://Ean.nr
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PI9    FRÅGOR OCH UTSKRIFTER                          support@infoflex.se      

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

                                                                               

          +- HUVUDMENY ------------------+                                     

          |  +- PRISINLÄSNING ---------------------------------------+         

          |  |  +- FRÅGOR OCH UTSKRIFTER ------------------------+   |         

          |  |  |                                                |   |         

          |  |  |  1 - Frågor/utskrift leverantörer              |   |         

          |  |  |  2 - Frågor/utskrift översättning rabattkoder  |   |         

          |  |  |  3 - Frågor/utskrift inläsningsmatriser        |r  |         

          |  |  |  4 - Frågor/utskrift specialpriser             |   |         

          |  |  |                                                |   |         

          |  |  |      Val?                                      |   |         

          |  +--+------------------------------------------------+---+         

          |  LA - Lager/artikelregister  |                                     

          |  CF - Kommunikation Fax      |                                     

          |  PK - Priskalkyl             |                                     

          |  PI - Prisinläsning          |                                     

          |                              |                                     

          |  PI   Val?                   |                                     

          +------------------------------+                                     

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

PI9* - FRÅGOR OCH UTSKRIFTER
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PI92    Frågor/utskrift översättning rabattkoder      support@infoflex.se      

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

                                                                               

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

   Selekteringar          Från                         Till                    

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

   Levnr                  KG001                        KG001                   

   Rabattkod              FÖRSTA                       SISTA                   

   Egen rabattkod         FÖRSTA                       SISTA                   

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

   Skärm/Lista            S                                                                                                                                                                

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

                                                                               

PI92    Frågor/utskrift översättning rabattkoder      support@infoflex.se      

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

Företag     Lev.nr     Rab.kod   Från pr.grp Från vgrp Tom pr.grp Tom vgrp rkod

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

            KG001                0000        0000      0000       0000     43  

            KG001                4074        0779      4074       0779     D2  

            KG001                0210        4037      0225       4037     14  

            KG001       0        0000        0000      0000       0000     99  

            KG001      0         0000        0000      0000       0000     99  

            KG001      00        0000        0000      0000       0000     99  

            KG001      02        0000        0000      0000       0000     99  

            KG001      03        0000        0000      0000       0000     99  

            KG001      04        0000        0000      0000       0000     99  

            KG001      05        0000        0000      0000       0000     99  

            KG001      06        0000        0000      0000       0000     99  

            KG001      07        0000        0000      0000       0000     99  

            KG001      08        0000        0000      0000       0000     99  

            KG001      09        0000        0000      0000       0000     99  

            KG001      10        0000        0000      0000       0000     99  

            KG001      10        4524        0000      4524       0000     57  

            KG001      11        0000        0000      0000       0000     99   

PI92 - Frågor/utskrift översättning rabattkoder

Listar eller visar på skärm rabattkoder som registrerats i funktion PI12 (Underhåll av översättningstabell 

rabattkoder)
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PI93    Frågor/utskrift inläsningsmatriser            support@infoflex.se      

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

                                                                               

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

   Selekteringar          Från                         Till                    

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

   Levnr                  KG001                        KG001                   

   Prod.grp               FÖRSTA                       SISTA                   

   Vgrp                   FÖRSTA                       SISTA                   

   Artnr                  FÖRSTA                       SISTA                   

   Företag                FÖRSTA                       SISTA                   

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

   Skärm/Lista            S                                                    

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

PI93    Frågor/utskrift inläsningsmatriser            support@infoflex.se      

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

                                                                               

Levnr KG001               KG KNUTSSON AB                                       

                                                                               

Från lev artnr                           Till lev artnr                        

                                                                               

Från prod.grp    1061                    Till prod.grp    1061                 

                                                                               

Från lev vgrp     604                    Till lev vgrp     604                 

                                                                               

Rabattkod      37                                                              

                                                                               

Företag                                                                        

Inläsningsdata                                                                 

Utg           Rab      Extra    Omräkningstal ---------------------------------

pris          %        rab %   Riktpris  Pris1   Pris2   Pris3   Pris4   Pris5 

Cirkapris 1    0.00    0.00    0.0000    1.0800  1.3500  0.0000  0.0000  1.0000

Cirkapris 2    0.00    0.00    0.0000    0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

Cirkapris 3    0.00    0.00    0.0000    0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

Referenspris   0.00    0.00    0.0000    0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

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

PI93 - Frågor/utskrift inläsningsmatriser

Listar eller visar på skärm inläsnings-/prismatriser som registrerats i funktion PI13 (Underhåll av 

inläsningsmatriser)
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