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Förklaring av termer och begrepp 

Olika typer av returer eller återköp 

Returer i FDTs affärsystem kan i och med modulen returhantering kategoriseras i olika 

typer av returer. Reklamation, kassation och återköp. Betydelsen av dessa förklaras 

nedan. 

Återköp 

Ett återköp är när en kund lämnar tillbaka en vara som läggs tillbaka på lager för 

försäljning. 

Reklamation 

Ett återköp klassas som en reklamation när varan inte skall läggas till lager för 

försäljning utan av någon anledning skickas tillbaka till leverantören. Observera att 

programmet endast stöder själva återköpet, d v s inte hela reklamationsprocessen mellan 

leverantör och kund. 

Reklamationslager 

Reklamationer till leverantör lagerförs på ett speciellt lager kallat reklamationslager. 

Kassation 

Ett återköp klassas som en kassation när en kund återlämnar en vara som butiken inte 

kan lägga på lager för försäljning och inte heller skickas tillbaka till leverantören. 

Kassationslager 

Kassationer lagerförs på ett speciellt lager kallat kassationslager. 
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Lagerhantering 
I och med modulen Returhantering införs två nya begrepp i lagerhanteringen,  kassa-

tionslager och reklamationslager. Dessa lagerställen läggs automatiskt upp via 

Basinformationen i Avance Fakturering. Välj Basinformation och lagerfliken för att 

kontroller att de är upplagda.  

 

 
 

Reklamationslager har lagerställeid 88. 

Kassationslager har lagerställeid 89. 

 

I Artikelregistret, fliken Lager, visas lagersaldot på reklamations- och kassationslagret. 
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Leverantör   
När det gäller reklamation så måste leverantören av artikeln finnas upplagd som kund i 

Kundregistret för att en reklamationsorder ska kunna skapas. Leverantörerna läggs upp 

som kunder manuellt i Kundregistret. Om leverantören inte finns upplagd i Kund-

registret, får man ett meddelande om detta vid utskriftstillfället. 

 

Returhantering med flera lagerställen 
Modul för filialhantering/flera lagerställen är en tilläggsmodul till Avance och ButikPE.  

 

Reklamations- och kassationslagret är gemensamt för alla filialer/lagerställen. Utskrift 

av reklamations- och kassationslista och reklamationsföljesedel sker på aktuellt 

lagerställe.  

 

När man väljer att skapa faktura vid utskrift av reklamationslista eller reklamations-

följesedel, skapas en reklamationsorder per lagerställe. Se rubriken Utskrift av 

reklamationer/kassationer i slutet av manualen för mer information. 
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Returhantering i ButikPE 
För kunden som lämnar tillbaka en vara är det ingen skillnad på vilken typ av retur som 

väljs utan skillnaden består i hur lagret hanteras och om varan skall skickas tillbaka till 

leverantören. 

 

Olika typer av returer: 

Återköp: Varan återförs till lagret för att kunna säljas till annan kund. 

Reklamation: Varan läggs på reklamationslagret för retur till leverantör. 

Kassation: Varan läggs på kassationslagret. 

 

Retur av kvitto 

Om man ska göra en retur på en artikel på ett utskrivet kvitto, börjar man med att söka 

efter kvittot. För mer information om sökfunktionen, se butiksmanualen. Tryck på 

Röd/Sök/hämta, Grå/Fler och sedan på Blå/kvitto. När man har valt önskat kvitto, 

öppnas nedanstånde dialogruta. Man kan även skanna streckkoden på kvittot. Välj 

Grön/Återköp.   

   

 
 

Alternativt kan man ange artikelnumret på den vara som ska returneras. Tryck sedan 

Grå/Fler, Grå/Fler och sedan på Gul/Återköp. 

 

Dialogrutan för Returhantering öppnas och alla artikelraderna på kvitto visas i tabellen.  

Antalet sålda artiklar visas per artikelnummer. Nu finns möjlighet att göra återköp, 

reklamation och kassation av artiklar.    
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När kvittot hämtas upp i tabellen markeras alla artikelrader som finns på kvittot 

automatiskt med en bock i fältet Markera. De artikelrader som man vill göra en retur på 

ska vara markerad med en bock i fältet Markera. Avmarkera de artikelrader som inte 

ska returneras. För att ta bort bocken i fältet trycker man på tangenten mellanslag. 

 

Man förflyttar sig mellan fälten i tabellen med Ctrl + piltangenterna och Enter. 

 

I antalsfältet anger man vilket antal av artikeln om ska returneras. Observera att 

programmet inte gör någon antalskontroll. Ange antalet utan minustecken. 

 

För att göra ett återköp av artiklar trycker man Grå/Återköp eller väljer återköp i 

tabellen. Man ska stå på önskad artikelrad när man väljer Grå/Återköp. När man gör 

återköp av artiklar kan fältet Notat lämnas tomt. När man gör återköp kommer 

artiklarna att läggas tillbaka i lagret i Avance Fakturering. 

 

Om man istället vill reklamera en artikel väljer man Orange/Reklamation . När en vara 

reklameras måste man ange en förklarande text i fältet Notat. En reklamerad artikel 

kommer att läggas i reklamationslagret i Avance Fakturering. Reklamationslagret finns i 

Artikelregistret, fliken Lager. I lagertabellen finns lagerstället Reklamationslager. 

 

Det finns också möjlighet att kassera artiklar. För att kassera en artikel väljer man 

Blå/kassation . När en vara kasseras måste man ange en förklarande text i fältet Notat. 

Kasserade artiklar kommer att läggas i kassationslagret i Avance Fakturering. 

Kassationslagret finns i Artikelregistret, fliken Lager. I lagertabellen finns lagerstället 

Kassationslager. 

 

När man har gjort önskade ändringar, väljer man Grön/Ok för att gå vidare. Om man 

vill avbryta väljer man Röd/Avbryt.  

 

I exemplet har man valt att kassera 1 st av artikeln ”Takkåpa plast vit”. Det skapas 

automatiskt en artikelrad med minus på antal. Välj Grön/Betala.  
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Programmet föreslår kontantbetalning för återköpet. Välj annat betalningssätt eller tryck 

på Enter för att avsluta återköpet. För mer information om betalningssätt, se butiks-

manualen. 
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En dialogruta visas och bekräftar att köpet är avslutat och presenterar återbetalat belopp. 

Tryck Enter för nästa affär. 

 

  
 

Det skrivs ut ett kvitto med de returnerade artiklarna samt två exemplar av återköps-

kvitto (butikens och kundens) som kunden får skriva under. Det skrivs även ut ett kvitto 

med information om den returnerade artikeln som kan fästas på varan.   

 

Retur av order 

Om man ska göra retur av en eller flera artiklar på en order, börjar man med att söka 

efter önskad order. Använd sökfunktionen för att söka fram önskat underlag, för mer 

information se butiksmanualen. Tryck på Röd/Sök/hämta och sedan på  Blå/Order. 

Tänk på att en artikel måste vara levererad för att man ska kunna göra en retur. Tryck 

sedan på Grå/Fler, Grå/Fler och välj Gul/Återköp.   

 

 
 

Dialogrutan för returhanteringen öppnas. I ovanstående exempel ska man reklamera 1 st 

av artikel Lysrör TLD 36W/830. 

 

När ordern hämtas upp i tabellen markeras alla artikelrader som finns på ordern 

automatiskt med en bock i fältet Markera. De artikelrader som man vill göra en retur på 

ska vara markerad med en bock i fältet Markera. Avmarkera de artikelrader som inte 

ska returneras. För att ta bort bocken i fältet trycker man på tangenten mellanslag. 

Man förflyttar sig mellan fälten i tabellen med Ctrl + piltangenterna och Enter. 
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I antalsfältet anger man vilket antal av artikeln om ska returneras. Observera att 

programmet inte gör någon antalskontroll. Ange antalet utan minustecken. 

 

För att göra ett återköp av artiklar väljer man Grå/Återköp eller väljer Återköp i 

tabellen. Man ska stå på önskad artikelrad när man väljer Grå/Återköp. När man gör 

återköp av artiklar kan fältet Notat lämnas tomt. När man gör återköp kommer 

artiklarna att läggas tillbaka i lagret i Avance Fakturering. 

 

Om man istället vill reklamera en artikel väljer man Orange/Reklamation . När en vara 

reklameras måste man ange en förklarande text i fältet Notat. En reklamerad artikel 

kommer att läggas i reklamationslagret i Avance Fakturering. Reklamationslagret finns i 

Artikelregistret, fliken Lager. I lagertabellen finns lagerstället Reklamationslager. 

 

Det finns också möjlighet att kassera artiklar. För att kassera en artikel väljer man 

Blå/kassation . När en vara kasseras måste man ange en förklarande text i fältet Notat. 

Kasserade artiklar kommer att läggas i kassationslagret i Avance Fakturering. 

Kassationslagret finns i Artikelregistret, fliken Lager. I lagertabellen finns lagerstället 

Kassationslager. 

 

När man har gjort önskade ändringar, väljer man Grön/Ok för att gå vidare. Om man 

vill avbryta väljer man Röd/Avbryt.  
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Det skapas en ny artikelrad med den reklamerade artikeln med minus på antal. Välj 

Grön/Betala. Nedanstående dialogruta öppnas då.  

 

 
 

Välj sedan Gul/Order/Följesedel eller annat betalsätt.  

 

 

Valt betalsätt i detta exempel är följesedel.  

 

 
 

Tryck Enter så öppnas dialogrutan nedan. Ange kundreferens som är obligatoriskt och 

eventuellt kundordernummer. Trycker man Röd/Faktureras sätts status till Faktura och 

en markering på ordern att den är klar för att faktureras i Avance Fakturering. Om man 

trycker Grön/Följesedel ej klar sätts status till Faktura men ingen markering för att 

faktureras.  
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Den reklamerade artikeln läggs i reklamationslagret i Avance Fakturering. Reklama-

tionslagret finns i Artikelregistret, fliken Lager.  

 

Det skrivs ut två exemplar av reklamationskvitto (butikens och kundens) som kunden 

får skriva under med de reklamerade artiklarna. Det skrivs även ut ett kvitto med 

information om den returnerade artikeln som kan fästas på varan. En faktura eller 

följesedel kan sedan skrivas ut från Avance Fakturering.  
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Returhantering i Avance 
Vid returhantering i Avance gör man en vanlig kreditering, antingen på ett befintligt 

underlag eller så skapar man en ny order. Man väljer om det är en kassation eller 

reklamation i tabellen lagerställe. Antal måste i båda fallen vara negativt. Om man vill 

kan man fylla i notat som ligger längst ut till höger på orderraderna. 

 

En vara måste vara levererad för att man ska kunna göra en retur.  
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Intern lageromföring 
Man kan omföra artiklar från lagret till reklamations- och kassationslagret via funk-

tionen intern lageromföring. Välj Program, Lagerändring i menyn och klicka på 

fliken Intern lageromföring. 

 

Tryck Enter i fältet Omföringsnr, texten "ny" visas. Välj ur tabellen vilket lagerställe 

artiklarna ska flyttas från och vilket lagerställe artiklarna ska flyttas till. 

 

Status blir automatiskt "Utkast". 
 

Registrera de artiklar som ska omföras och ange det antal som ska flyttas. 

 

I exemplet har butiken upptäckt att en kaffebryggare är trasig. Kaffebryggaren ska 

reklameras till leverantören. Artikeln omförs från huvudlagret till reklamationslagret. 

 

Ändra status till ”Inleverans”.  

 

 
 

Lageromföringen utförs genom att spara. En dialogruta öppnas där orsaken till 

reklamationen eller kassationen anges. Klicka OK för att bekräfta.  

   

 
 

Reklamationer och kassationer som utförs via intern lageromföring skrivs ut på 

reklamations- och kassationslistan. En reklamationsföljesedel kan skrivas ut på 

reklamationer. Se rubriken Utskrift av reklamationer/kassationer för mer information.  

 

Om man gör en lageromföring från reklamations- eller kassationslagret till ett annat 

lager, kan man inte välja vilket exemplar av artikeln som omförs. Artikeln visas med 

negativt antal på reklamations- respektive kassationslistan. 
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Lageromföringar generar en bokföringsorder. För att det ska genereras en bokförings-

order vid intern lageromföring ska det finnas ett lagerkonto och ett varukostnadskonto 

på artiklarna i Artikelregistret. Bokföringsorder och journal skrivs ut från Rapport-

bilden, fliken Diverse. 

 

För mer information om intern lageromföring, se hjälptexten i Avance Fakturering. 

 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/FDT/Avance%208.6/Avance.chm::/Artikelregister-Ekonomi.html
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Utskrift av reklamationer/kassationer 
För utskrift av reklamationer och kassationer finns det ett flertal utskrifter att välja 

mellan i Rapportbilden, fliken Invent/Retur. 

 

 
 

Reklamationslista: Skriver ut en lista över utförda reklamationer. Listan är en 

godkännanderapport och man får ett val att skapa en faktura eller tömma listan. 

Artiklarna visas per leverantör i listan. Efter godkännande kan listan inte skrivas ut igen. 

Observera att om man godkänner denna lista kan man inte skriva ut en reklamations-

följesedel efter det. När man väljer att skapa faktura eller tömmer listan minskas 

reklamationslagret med det antal som visas på utskriften. 

 

Kassationslista: Skriver ut en lista över utförda kassationer. Artiklarna visas per 

leverantör i listan. Listan är en godkännanderapport och efter godkännande kan listan 

inte skrivas ut igen. När man väljer att tömma listan minskas kassationslagret med det 

antal som visas på utskriften. 

 

Reklamationsföljesedel: Skriver ut en följesedel per leverantör över utförda 

reklamationer. Är en godkännanderapport och man får ett val att skapa faktura eller 

tömma listan. Efter godkännande kan listan inte skrivas ut igen. Observera att om man 

godkänner denna lista kan man sedan inte skriva ut reklamationslistan. När man väljer 

att skapa faktura eller tömmer listan minskas reklamationslagret med det antal som 

visas på utskriften. 
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Urval på lagerställe 

Utskrift av reklamations- och kassationslista och reklamationsföljesedel sker på aktuellt 

lagerställe.  

 

Om man vill se reklamationer och kassationer på något annat lagerställe än aktuellt 

lagerställe gör man urval på fältet LagerStälleID. I nedanstående exempel har man gjort 

urval på lagerställeid 2. 

 

 
 

Lagerställeid motsvaras av det Id som finns på lagerstället i Basinformationen, fliken 

lager. 
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Om man vill skriva ut en lagerlista på reklamationslagret och kassationslagret gör man 

urval på lagerställeID. 

 

LagerställeID för reklamationslager är 88 och för kassationslager 89. 

 

I Rapportbilden, fliken artikel, gör man urval på fältet Lagersaldo.LagerställeID, se 

bilden nedan. Välj urvalsvillkor = (lika med) och i fältet Värde anges 88 för utskrift av 

reklamationslagret och 89 för utskrift av kassationslagret.  
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Skapa faktura 

När det gäller reklamation så måste leverantören av artikeln finnas upplagd som kund i 

Kundregistret för att en reklamationsorder ska kunna skapas. Leverantörerna läggs upp 

som kunder manuellt i Kundregistret. Om leverantören inte finns upplagd i Kund-

registret, får man ett meddelande om detta när man vid utskrift av reklamationslista eller 

reklamationsföljesedel väljer att skapa faktura.  

 

 
 

Man kan då lägga upp leverantören som kund i Kundregistret och skriva ut igen. När 

man väljer ”skapa faktura”, skapas en reklamationsorder i Orderbilden i Avance 

Fakturering. 

 

Om det finns en befintlig reklamationsorder på en kund, fylls den på med nya 

reklamationsrader på samma kund. 

 

Om man har flera lagerställen och väljer att skapa faktura, skapas en reklamationsorder 

per lagerställe. 

 

Bilden visar ett exempel på en reklamationsorder. En textrad visar att det är en 

reklamationsorder. Lagerstället på artikelraden är reklamationslager. I fältet 

Kundordernr visas texten Reklamationsorder och eventuellt lagerställeid inom parentes. 

I exemplet avser reklamationsordern lagerställeid 2. 

 

 
  

 

 


