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Priskalkylering 

Avsikten med priskalkylering är att beräkna försäljningspriset och/eller 

inköpspriset på reservdelar från ett priskalkylunderlag– detta kan göras 

per artikel eller periodiskt för flera artiklar via en körning. Det finns 

möjlighet att beräkna försäljningspris i olika valutor för olika 

kundprisgrupper. Prishistorik kan sparas för både försäljnings- och 

inköpspris. 

 

På artikelkortet skall det finnas en priskalkylkod och ett 

priskalkylationsunderlag (på fliken Fakturering).  

Vid körning av prisfil uppdateras priskalkylationsunderlaget. Därefter 

måste priserna uppdateras med funktionen Kör priskalkyl för att artiklarna 

ska få rätt inköp- och försäljningspris enligt priskalkylkodens formler. Se 

separat stycke om denna körning nedan. 

Inställning 

Definitionen av de parametrar som skall användas till priskalkylering av en 
artikel (eller grupp av artiklar), sker under Avdelningar - Lager – 
Reservdelar – Uppsättning – Priskalkylkort: 
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Fältet Kod 

Här anges en kod som identifierar priskalkyleringsprofilen. 

Fältet beskrivning 

Här anges en text som beskriver priskalkyleringen. 

Fältet Valutakod 

Om du fyller i valutakoden kommer valutakursen att ingå i 

priskalkyleringsprocessen, dvs leverantörens försäljningspris omräknas. 

Fältet Radrabatt % 

Här anger du den rabattprocent som skall dras av leverantörens 

försäljningspris för att beräkna inköpspriset  

Fältet Omkostnadsfaktor 

Här anges den omkostnadsfaktor som skall läggas till det beräknade 

inköpspriset. 

Beräkningsformel 

Beräknat inköpspris i SEK = (Priskalkylunderlaget – radrabatt) * 

valutakurs) 

Försäljningspris i SEK = Priskalkylunderlaget * omkostnadsfaktor * 

kalkylfaktor 

Efter detta skall de enskilda artiklarna, som skall bli behandlade med en 

automatisk priskalkylering, märkas med den kod för priskalkyleringsprofil 

som skall användas. 
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Fältet kalkylfaktor 

Här anges en eventuell kalkyleringsfaktor som läggs till det beräknade 

inköpspris. 

Fältet Avrundning 

Här kan du ange den precision som priset skall avrundas med. 

Exempel: 

1,00 avrundar till heltal dvs utan decimaler. 

0,05 avrundas till ett tal som är delbart med 0,05. 

Om det inte anges något i fältet vill värdet bli avrundat med 2 decimaler 

Fältet avrundningstyp 

Här kan du ytterligare specificera hur avrundningen skall gå till. 

Närmaste = när priset är >= 5 rundas det upp annars ner. 

Uppåt = Beloppet avrundas uppåt 

Nedåt = Beloppet avrundas nedåt 

Rutan uppdatera inköpspriser 

Om du markerar denna ruta kommer det beräknade inköpspriset skrivas i 

undertabellen inköpspris. 

Rutan kör priskalkyl vid ny artikel 

Om du markerar denna ruta kommer priset att beräknas vid uppläggning 

av ny artikel. 

Rutan uppdatera försäljningspriser 

Om du markerar denna ruta kommer det beräknade försäljningspriset 

skrivas i undertabellen försäljningspris. 

Rutan använd kalkylvaluta 

Om du markerar denna ruta kommer beräkningen göras från inmatade 

värden i kalkylvalutatabellen istället för den normala valutatabellen. 
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Under fliken Analysera finns följande funktioner: 

Kör Priskalkyl 

Öppnar startsidan för att köra priskalkylering med filter på nuvarande kod. 

Priskalkylfaktor 

Ett underregister där det finns möjlighet för att definiera kalkylering per 

kundprisgrupp. Genom att ange valutakod och kalkylfaktor per 

kundprisgrupp finns möjlighet att skapa priser för olika kundprisgrupper. 

Valutakursfaktor anger mellan BVA och priskalkylens valuta. 

Valutaförhållande är en beräkning mellan leverantörens valuta och 

kundprisgruppens valuta. 
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Kalkylvaluta 

Ett underregister där det finns möjlighet att ange växelkurser om du valt 

att markera rutan ”använd kalkylvaluta”. Dessa inställningar ersätter 

standard valutakurs som används i bokföringen. Det ger möjlighet att ha 

en fast valutakurs för prisberäkning. 

 

 

Beräkningskörning 

Priskalkylering kan göras från:  

 Artikelkortet – en enskild artikel 

 Från en priskalkyleringsprofil – under Avdelningar - Lager – 
Reservdelar – Inställningar - Priskalkylkort 

 För flera artiklar/priskalkyleringsprofil – under Avdelningar - Lager – 
Reservdelar – Periodiska aktiviteter - Priskalkylering 
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Priskalkylering med en Priskalkyleringsprofil 

Under Avdelningar – Lager – Reservdelar – Periodiska aktiviteter – 

Priskalkylering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående dialogruta kan även startas från artikelkortet genom att 

uppdatera priskalkylkoden. 
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Sektion Artikelkort 

Här kan du välja att uppdatera artikelns försäljningspris och/eller artikelns 

senaste inköpspris. 

Datum vid uppdatering av inköpspriser (förutsätter att priskalkylkoden 

är markerad för uppdatering av inköpspristabell) 

Under denna sektion kan du välja start och slutdatum för inköpspris eller 

att bara fylla i växlingsdatum och spara historik. Obs om du ej väljer att 

spara historik kommer tidigare poster att raderas. 

Datum vid uppdatering av försäljningspris (förutsätter att 

priskalkylkoden är markerad för uppdatering av försäljningspristabell) 

Under denna sektion kan du välja start och slutdatum för försäljningspris 

eller att bara fylla i växlingsdatum och spara historik. Obs om du ej väljer 

att spara historik kommer tidigare poster att raderas. 

Visa resultat 

Här kan man begränsa körningen genom att sätta filter. 


