
 

 

 

 

 

Manual Avance Inläsning 
  

Version 8.6  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

© Copyright 2018  

  

FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ  

  

Försäljning  0920 – 24 33 10 Support 0920 – 24 33 20 Fax 0920 – 24 33 99 E-mail support@fdt.se 

Hemsida www.fdt.se  

 Innehållet i denna programmanual kan ändras utan meddelande och representerar inte en förbindelse från 

FDT: s sida. 



   

 

 

 

 

Innehållsförteckning 
 
Avance Inläsning.......................................................................................................................................... 1 

Allmänt .................................................................................................................................................... 1 
Arbetsgång .............................................................................................................................................. 2 

Inläsning från Excel ............................................................................................................................ 2 
Inläsning från textfiler ........................................................................................................................ 3 
Inläsning av grossistfiler, EIO/VVS ................................................................................................... 3 
Inläsning av rabattbrev ....................................................................................................................... 3 

Steg 1 ........................................................................................................................................................... 4 
Välj inläsning .......................................................................................................................................... 4 
Välj klient ................................................................................................................................................ 4 
Avancerat/Skapa egna inläsningar .......................................................................................................... 4 

Ta bort och kopiera en inläsningsspec ................................................................................................ 5 
Skapa blank ........................................................................................................................................ 5 
Skapa från IMP-fil .............................................................................................................................. 5 
IMP-fil ................................................................................................................................................ 5 

Steg 2 ........................................................................................................................................................... 6 
Rabattbrev ............................................................................................................................................... 6 

Att prissätta artiklar ............................................................................................................................ 6 
Inmatning av rabattkoder .................................................................................................................... 6 

Välj indata-fil .......................................................................................................................................... 7 
Inläsningsspecifikation/Inställningar ....................................................................................................... 7 

Inställningar ........................................................................................................................................ 7 
Exempel på inställningar: ................................................................................................................. 10 
Avrundning ....................................................................................................................................... 10 
Databasfält ........................................................................................................................................ 11 
Formler ............................................................................................................................................. 12 
Exportera inläsningsspecen/Skapa imp-fil ....................................................................................... 14 
Excel/Visa vald excelfil .................................................................................................................... 14 
Skriv ut inställningarna ..................................................................................................................... 14 
Prisformler ........................................................................................................................................ 14 
Leverantörer ..................................................................................................................................... 16 
Grossister .......................................................................................................................................... 16 

Skapa genväg ........................................................................................................................................ 18 
Steg 3 ......................................................................................................................................................... 19 

Test ........................................................................................................................................................ 19 
Importera ............................................................................................................................................... 19 
Skriv ut .................................................................................................................................................. 19 

Exempel ..................................................................................................................................................... 20 
Att läsa in kampanjdatum på en prislista ............................................................................................... 20 
Att läsa in varianter ............................................................................................................................... 21 
Att läsa in lagerplats/maxlager/bestpunkt ............................................................................................. 21 
Att läsa in Alias ..................................................................................................................................... 21 
Att läsa in Kunder/Leverantörer ............................................................................................................ 21 
Att läsa in varugrupper .......................................................................................................................... 22 
Konvertering av artikel/varugrupper ..................................................................................................... 22 

 



 Avance Inläsning 8.6 

 

 

 

1 

Avance Inläsning 

Allmänt 
Inläsning är ett program tillhörande Avance, det tillåter inläsning av text eller Microsoft Excel-filer direkt 

till valfritt register i Avance, oftast läser man in prislistor och då sker inläsningen till artikelregistret. 

Programmet fungerar som en brygga mellan inläsningsfilen och Avance. När en inläsning körs används 

en specifikation över artikellistans format för att plocka ut och behandla data från inläsningsfilen. 

Specifikationen är det centrala i inläsningen, där anges alla inställningar för att läsa filen och hur den skall 

tolkas. 

 

 
 

 

Under inläsningen finns möjlighet att behandla informationen för att den skall läsas in på det sätt som 

man vill. Man kan bland annat:  

• Slå ihop flera fält i filen till ett fält i Avance 

• Förändra priser utifrån ett rabattbrev 

• Skapa specialprislistor 

• Lägga prefix på artikelnr 

• Lägga fast information till fält i Avance 

 

Vad man väljer att använda beror på vad man vill göra. I enklaste fallet använder man ingenting utan läser 

in filen rakt in i Avance utan modifieringar. 

 

Programmet består av tre steg där det är meningen att användaren skall gå igenom alla steg för varje 

inläsning man skall göra. När specifikationen är klar behöver man oftast inte göra några ändringar och 

kan därför gå direkt till steg 3 för att utföra inläsningen. 
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Arbetsgång 
Inled med säkerhetskopiering - Vid säkerhetskopiering bör man kopiera filen INLASNING.MDB. Den 

innehåller alla specifikationer och rabattbrev. Beroende på till vilket register man ska läsa in bör man 

även ta kopia på respektive databas. Läser man in artiklar bör man ta kopia på FAKTnnn.MDB 

 

1. Öppna Avance Inläsning 

2. Välj inläsning ur befintlig lista eller skapa ny, läs mer om Steg 1 

3. Ange till vilket klientnummer inläsningen ska ske, läs mer om Steg 1 

4. På Steg 2 ska aktuell indatafil pekas ut 

Om inställningarna för inläsningen inte ska förändras gå direkt vidare till Steg 3 annars klicka på 

knappen Specifikation som dyker upp bakom knappen Avancerat. 

För typ-specifika inställningar se nedan: 

Inläsning från Excel 

En inställning som man brukar få göra på Excelinläsningar är att ange hur många rader i början av filen 

som man ska hoppa över, skippa, alltså inte läsa in. Detta anges med en variabel SKIP och antal rader 

som ska skippas i värde-kolumnen. Nedan är det angivet att en rad ska skippas. För övriga inställningar 

på olika variabler, se Inställningar. 

 

Var också uppmärksam på att en Excelfil kan innehålla flera excelblad. 

 

 
 

Gå sedan till Databasfält. Här kopplar man databasfält i Avance till respektive kolumn i Excelarket. Det 

man måste tänka på är att Artikelnr måste vara det första fältet i listan. 
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Som alternativ till att ange kolumnen som fältet är i kan man göra detta i ett rutnät som man får upp när 

man klickar på knappen Excel. Denna vy visar de 20 första raderna från filen och alla kolumner. Välj 

databasfält överst i varje kolumn som du vill läsa in och avsluta med Ok när du är klar.  

 

Rad 1 kommer att skippas. 

 

 
 

 

Om det inte är det första arket i Excelfilen som du ska läsa in kan du välja Excelark längst ner. 

Inläsning från textfiler 

Vid inläsning av textfiler så måste man veta ett antal saker. Dessa är: 

 

Separationstecken - Vilket tecken används för att separera fälten i filen eller är det fast bredd, dvs fälten 

har hela tiden samma bredd. 

 

Startposition - Är det ett separationstecken anger man kolumnnummer och är det fast bredd är det 

startposition räknat från första tecken man ska ange. 

 

Längd - Kan lämnas blankt (eller 0) om separationstecken används men vid fast bredd måste man ange 

bredden på fältet. 

Inläsning av grossistfiler, EIO/VVS 

Grossist är en variant av inläsning där flera leverantörer av prisfiler levererar artiklar med samma 

artikelnummer. Detta medför att en artikel kan köpas från flera ställen med olika priser. För närvarande 

finns det två grossistinläsningar som man kan ha, EIO och VVS. Tänk på att leverantören av inte behöver 

vara EIO eller VVS (även om dessa företag också finns). EIO/VVS levererar sin prisfil och leverantören 

kan leverera sin prisfil. 

 

För att det skall bli en grossistinläsning måste det i specifikation vara satt Grossist=EIO/VVS. 

Inläsning av rabattbrev 

Om man har fått rabattbrev på fil kan man vilja läsa in detta istället för att mata in det. För detta måste 

man skapa en egen specifikation. Välj skapa blank i steg 1. 

 

Inställningarna ska vara: 

Register = Rabattbrev (Anger att det är ett rabattbrev som man vill läsa in) 

Rabattbrev  = Ja (Krävs för att kunna redigera rabattbrevet) 

Grossist = <inläsningsnamn> (Grossist anger vilken rabattabell som skall användas att läsa in till) 

Prefix=xx (Prefix på aktuell lev/grossistkod) 

  

På fliken databasfält är rabattkoden den kod som kopplar ihop artikel med rad i rabattbrevet. Inpris är den 

rabatt som man har för priset från prisfilen för att skapa inpriset på artikeln. Utpris den påslag som man 

har priset från prisfilen för att skapa försäljningspriset. 

 

 

 



 Avance Inläsning 8.6  

 

 

 

4 

Steg 1 
Här börjar inläsningen. På steg 1 väljer man en befintlig specifikation eller skapar en ny. På steg 1 ska 

man peka ut till vilken Avanceklient som inläsningen ska ske till.  

  

 

Välj inläsning 
För att använda en befintlig specifikation väljer man den ur listan. För att skapa ny inläsning eller ladda in 

en befintlig imp-fil klicka på knappen Avancerat.  

Välj klient 
Välj klient att läsa in till. Förvalt är senast använda klientnumret från Avance.  

 

För Övningsföretaget i Avance ange klient 999. 

Avancerat/Skapa egna inläsningar 
För att skapa egna inläsningar har man tre olika alternativ. I samtliga fall får man ange ett namn på 

specifikationen/inläsningen som man skapar, detta namn måste vara unikt.   

 

1. Kopiera befintlig inläsningsspec 

2. Skapa en blank ny inläsningsspec 

3. Skapa en inläsningsspec från befintlig IMP-fil 
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Ta bort och kopiera en inläsningsspec 

För att radera en specifikation välj specifikationen i listan och klicka sedan på knappen Ta bort. 

 

För att kopiera en befintlig specifikation börja med att välja en befintlig specifikation, den du vill 

kopiera. Klicka sedan på knappen Kopiera. Nu öppnas ett fönster där namnet på den nya 

inläsningen/specifikationen anges. 

Skapa blank 

Klicka på knappen Skapa blank för att skapa en tom ny inläsningsspec. En dialogruta visas där man 

namnger aktuell inläsningsspec. 

Skapa från IMP-fil 

Om du har en befintlig imp-fil, det vill säga en fil med filändelsen .imp och vill använda den för inläsning 

klicka på knappen Skapa från IMP fil. Det öppnas ett fönster där aktuell imp-fil bläddras fram. Välj sedan 

öppna. 

IMP-fil 

För att leverera en specifikation till en kund används IMP-filer. Dessa är en kopia av en specifikation och 

kan läsas in på steg 1 med ”Skapa från IMP-fil”. Samma IMP-fil kan användas för att skapa flera olika 

specifikationer eftersom man anger vad den skall heta när den importeras. 

 

På detta sätt kan en IMP-fil användas för att skapa en mängd specifikationer 

som kan variera stort mellan varandra. Inget man gör med någon av dessa 

specifikationer påverkar den ursprungliga IMP-filen.  

 

Samma IMP-fil kan också skickas till flera olika kunder som på så sätt får 

samma specifikation. 
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Steg 2 
På steg 2 pekas aktuell indatafil ut samt eventuellt rabattbrev hanteras här. Det är också från steg 2 man 

har tillgång till inställningarna som styr hur indatat ska läsas in till Avance databas.  

 

  

Rabattbrev 
Rabattbrev består av rabatter och pålägg per artikelgrupp som man har fått sin leverantör. Om inläsningen 

inte har rabattbrevsfunktion kommer knappen att vara utgråad. 

 

Rabattbrev används när priset i filen som du har fått inte är det pris som du skall betala för varorna, dvs 

du har en rabatt på filens listpris. Rabattbrev kan också användas för påslag på grupper. Rabatten sätts 

alltid i grupper som grupperas av en rabattkod. Rabattkoden måste finnas till varje artikel. Till varje 

rabattkod kan man sedan ange en rabatt och ett påslag (i procent).  

Att prissätta artiklar 

Beroende på inläsning finns det ibland flera olika sätt att prissätta artiklarna. Ibland finns det bara ett pris 

i filen och då måste verkligt inpris/àpris räknas ut. I de fall som det endast finns ett pris i filen kallar vi 

detta pris för GNP. I de fall då det både finns inpris och àpris i filen används dessa namn. 

  

✓ GNP, Grundnettopris är det rekommenderade baspriset för en 

vara som ges av en leverantör. 

✓ Inpris, Grundnettopris minus eventuell rabatt som ges av 

leverantör. När ingen rabatt ges blir inpris lika med GNP. 

✓ Apris, försäljningspriset. Det som kunden betalar för varan. 

✓ Pålägg (procent/belopp), GNP adderat med en procentsats 

(oftast) för att ge ett àpris. 

✓ Täckningsgrad/Marginalprocent, Skillnaden mellan àpris och 

inpriset. Dvs. vad man tjänar på att sälja varan. 

✓ Täckningsbidrag, Täckningsgraden i faktiskt belopp. Om 

täckningsgraden är 10 % så kan täckningsbidraget vara 1200:-. 

 

 

 

Inmatning av rabattkoder 

Man kan manuellt mata in rabattkoderna och dess rabatt eller låta programmet bygga upp 

tabellen/rabattbrevet. Om man vill att programmet skall generera rabattkoderna skall man markera ”Skapa 

rabattkoder från importfil” och sedan starta en inläsning. 

 

Observera! Om du läser in till din skarpa klient kommer detta att påverka dina utpriser, gör inläsningen 

antingen till en övningsklient eller på en tid där ingen försäljning sker. 

 

Gå sedan tillbaka till rabattbrevet och ange rätt rabatter/påslag för varje rabattgrupp. 
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Välj indata-fil 
Knappen Bläddra används för att öppna indatafilen som man vill läsa in från.  

Inläsningsspecifikation/Inställningar 
Specifikationen är hjärtat i Artikelinläsningen, en specifikation över hur datat ska hanteras och var i 

Avance databas alla värden ska sparas vid en inläsning. Det är i specifikationen som alla inställningar 

görs.  

 

Specifikation är informationen som beskriver den indatafil som man vill läsa in och hur informationen 

skall bearbetas. 

 

När man klickar på knappen Specifikation öppnas ytterligare ett fönster.  

Inställningar 
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Variabel Förklaring till kolumnen Värde 

Avrunda_1 (fritt val antal rader) UppTill, AvrundaTill, Beräkning, Add/Sub 

UppTill = Ange upp till vilket belopp du vill avrunda 

AvrundaTill = Ange hur beloppet ska avrundas (använd punkt 

vid decimal) 

Beräkning = Ange vilken typ av mattematisk 

beräkningsmetod som ska användas (STD, UPP, NER) 

Add/Sub =Ange vilket belopp som ska adderas eller 

subtraheras. Se avnitt längre fram för exempel 

Excelblad Vilket blad som skall läsas från excel filen, kan väljas i excel-

dialogen 

FTP_Server FTP-server att ansluta till när man väljer att läsa in fil 

FTP_Login Inloggning 

FTP_Lösenord Lösenord 

FTP_Katalog Katalog som filen finns i 

Grossist Typ av grossist 

EIO/VVS 

Grossistkod Kod som grossisten har, måste stämma med EIO/VVS 

grossistkoderna 

Index Vilket index som skall användas vid inläsning. Anges endast 

om man använder register. 

Inläst Hur inlästs flaggan ska ställas (normal ja) 

Ja/Nej  

NormalRabatt Normal rabatt för nya poster i rabattbrevet 

NormalPålägg Normal pålägg för nya poster i rabattbrevet 

NormalNamn Normal namn för nya poster i rabattbrevet 

NormalVG Normal varugrupp för nya poster i rabattbrevet 

NormalAG Normal artikelgrupp för nya poster i rabattbrevet 

NormalQ Normal Q för nya poster i rabattbrevet 

NormalUrval Normal urval för nya poster i rabattbrevet Ja/Nej 

Nya Om nya poster skall läsas in eller inte, Ja/Nej 

Posttyp Vilken typ av poster som ska läsas in, anges med ett nummer 

som matchas mot motsvarande nummer i filen. Kräver även 

en #Posttyp inställning. 

Prefix Inledande tecken som skall läggas före artikelnr, vill man ha 

mellanslag skriver man _  

Vid vanlig inläsning placeras det inledande på artikelnumret, 

vid skapandet av rabattbrev placeras det inledande på 

rabattkoderna. 

Rabattbrev Om rabattbrev är aktiv eller inte, Ja/Nej 

Radbrytning Kod för radbrytning om denna inte är standard 

Register Register för inläsning, anges som Prog.Tabell, ex Fakt.Kund. 

Skall inte anges för artikelinläsningar utan endast för 

inläsning till andra register. Kräver även att Index anges. 

Specialhantering är att register kan anges till Rabattbrev. 

RensaLev Om och hur leverantörsinformationen ska rensas vid inläsning 

av ny information. 

 

JA – Rensa allting oavsett om ny information läses in eller 

inte 

NEJ – Rensa endast när ny information läsas in (normal) 

EN – Uppdatera samma leverantörsnummer, ej möjligt att ha 

flera rader med samma levnr. 

LEV – Rensa allt på samma levnr som läsas in, övriga 

leverantörer påverkas inte. 

PRIMÄR – Rensar allt om ny information läses in men 

behåller allt som står på den primära leverantörer och lägger 

tillbaka detta på den lev som läsas in. 
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RensaSpecial Hur specialpriserna skall tömmas vid en inläsning. Nej är 

standardinställningen. 

Nej - Innebär att endast samma inlästa (kursiva) prislista töms. 

Pris - Samma prislista oavsett inläst eller inte. 

Ja - Alla inlästa prislistor (kursiva) töms 

Ingen - Ingen radering utförs 

Alla - Alla prislistor töms vid inläsning. 

SkapaRabattkoder Om rabattkoder skall skapas automatiskt från inläsningsfilen 

vid inläsning, kan ställas från rabattbrevsdialogen. 

Skip Antal rader som skall hoppas över i början av filen. 

SQL SQL att utföra efter utförd inläsning 

Tecken Vilken teckenuppsättning som används, gäller enbart för 

textfiler. 

Win/Dos 

Typ Typ av indatafil.  

Fast/Komma/Tab/Semi/Excel/Eio/Vvs/Xml 

UrvalArtnrFrom Urval från artikelnr 

UrvalArtNrTom Urval tom artikel 

UppdateraNollPris Om nollpriser skall uppdateras, normal är Nej. Sätts denna till 

Ja kan man få nollpriser på prislistorna. 
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Exempel på inställningar: 

 

Avrundning 

För att avrunda fält kan man ange en eller flera avrundningsregler. Dessa anges på fliken inställningar. 

Regeln är: 

Avrunda_1=UPPTILL, AVRUNDA, BERÄKNING,  PLUS/MINUS 

 

UPPTILL Anger upp till vilket belopp som avrundningen gäller för. Ska den gälla alla belopp anges 0. 

Den sista regeln måste ha 0 i detta värde. 

AVRUNDA Hur avrundningen ska gå till. Anges 0.50 kommer detta att avrundat till jämna 0.50 tal. 1 

ger heltals avrundning. 10 ger 10 kronors avrundning. Punkt ska användas som 

decimaltecken. 

BERÄKNING Anger hur talen ska avrundas. Utelämnas detta kommer STD att användas. 

STD medför normal matematisk avrundning dvs 11.4 avrundas till 11 och 11.60 till 12. 

UPP medför att det avrundas uppåt. Dvs 11.4 avrundas till 12. 

NER medför att det avrundas neråt. Dvs 11.9 avrundas till 11. 

PLUS/MINUS Hur det avrundade värdet ska behandlas efteråt. Anger man -1 här kommer det dras bort 1 

efteråt. Detta kan användas för att få belopp som ex 49 eller 89. 

 

Exempel 

 

Avrunda_1 100,0.50 

Avrunda_2 1000,10,UPP,-1 

Avrunda_3 0,50,UPP,-10 

 

Mellan 0-100 kommer det att avrundas till 50 öringar. Mellan 100-1000 kommer allt att avrundas uppåt 

till närmaste 10 krona men sen dras en krona bort för att alla belopp ska sluta på 9, ex 499, 439, 879. Över 

1000 avrundas allt uppåt till närmaste jämna 50 kronor och sen tas 10kr bort. Ex 1490, 1790, 1840. 

 

Avrundning sker enbart om man använder prisformler dvs om man på fliken databasfält direkt läser in en 

kolumn till apris så kommer ingen avrundning att ske. 
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Databasfält 

På fliken databasfält matchar man datat i indatafilen med Avance databasfält.  

 

Artikelnr måste vara på första raden.  

 

AvanceFält är databasfält i Avance, Start är startposition för aktuellt värde och Längd är antal tecken  på 

längden för det aktuella värdet. Om inläsningen är av typen Excel skall Startkolumnen innehålla aktuell 

kolumn för respektive Avance databasfält. 

 

Exempel vid excelinläsning: 

 
 

Exempel vid fastformat-inläsning: 

 
 

Kolumnen Fast värde/Formel 

Man kan göra viss beräkning på fält direkt. Detta kan användas för att lägga in fasta värden i databasfält 

eller att slå ihop två fält med varandra Detta görs genom att utnyttja fastvärde/formelkolumnen på 

databasfliken.  

 

Formel är inte tillåtet att använda på Avancefältet Artikelnr eftersom detta är ett sökbart fält. 

Då får inte informationen ändras efter sökningen. 
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Ibland behöver man tilldela ett fält ett fast värde som ska gälla alla artiklar vid en och samma inläsning. 

Detta kan användas vid inställningen av moms. Till exempel om man vill att alla artiklar som skall läsas 

in skall ha inställningen Inkl 25% moms ska raden där AvanceFältet är Moms ska Start = 0, Längd = 0 

och i kolumnen Fastvärde = 5 (vilket är värdet för inkl 25%). 

 

Fasta värden fungerar enbart med numeriska värden. 

Formler 

Slå ihop fält: @+  

Informationen adderas till angivet fält. Om man vill att fälten skall separeras med något tecken skrivs 

detta efter +, mellanslag skrivs med understrykningstecken _. 

Benämning_0  @+_ 

 

Ta alla alias: @AX  

Fungerar endast med databasfält Alias 

Alias  @AX 

 

Ta bort aktuellt alias: @AB  

Fungerar endast med databasfält alias 

Alias  @AB 

 

Fyll ut till fast bredd: @Bzyy 

Fyller ut fältet till viss bredd med valt tecken. Tecken anges av Z och bredden av yy (med två tecken, dsv 

2 skrivs som 02). Mellanslag anges som  

Extra_1  @BX12 

 

Välj fält med nr: @Cx|t  

Söker i den fältsträng som kommer in efter ord x där separatortecken är t  

Första fält är 1 

Extra_1  @C3|, 

 

Dagens datum: @D 

Fyller fältet med dagensdatum 

Extra_1  @D 

 

Exkludera fältet om det är blankt: @E 

Om fältet är blankt så skall inte databasen uppdateras. 

PLU  @E 

 

Filter: @Fxxxxxx 

Söker efter varje enskilt tecken i strängen xxxxx och tar bort dessa ur fältet. 

Artikelgrupp  @FABCDE 

 

Villkors sats: @Idefault|villkor=värde|villkor=värde 

Om fältet innehåller värdet som är angivet på VILLKOR kommer fältet att tilldelas det som står på 

VÄRDE. Saknas fältet innehåll bland VILLKOR kommer istället fältet att tilldelas DEFAULT 

Moms  @I0|6=2|12=1 

 

Ta bort mellanslag: @L, @R, @T 

@L tar bort alla inledande mellanslag  

@R tar bort alla avslutande mellanslag  

@T tar bort alla inledande och avslutande mellanslag 

Extra_1  @T 

 

Del av sträng: @Pzx 

Söker efter den sträng nummer x där strängarna separeras med tecken z. 

Extra_1  @P;3 

Skulle ur ABC;DEF;GEH ge svaret GEH eftersom det är tredje strängen separerad med ; 
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Byt ut tecken: @Ssök1=ersätt1|sök2=ersätt2 

Söker efter SÖK1 och ersätter detta med ERSÄTT1. Fortsätter sedan med samma sak på SÖK2 och 

ERSÄTT2. Om söksträngen börjar med $ finns kravet om att söksträngen måste finnas i början av fälet. 

Extra_1  @S0=X 

Detta ersätter 0 med X, ex 01020304 blir X1X2X3X4 

Extra_1  @S$0=X 

Detta ersätter 0 med X i början av fältet, ex 01020304 blir X1020304 

 

Ta bort sträng: @Xsträng 

Tag bort följande textsträng från fältet, kan användas på t ex PLU om man vill ta bort fältet om det är fyllt 

av nollor 

PLU  @X0000000000000 

 

Eget fält: # 

Anger man # kommer detta att ersättas med del fält som är angivet. För att ändra från gram till kg på ett 

fält kan man ange #/1000 

Vikt  #/1000 

 

Prisfält: #0,#1,#2,#3,#4,#5,#6 

Använder angivet pris i formeln. Nedan multiplicerar pris 0 med 1.5: #0*1.5 

Apris  #1*1.5 

 



 Avance Inläsning 8.6  

 

 

 

14 

Exportera inläsningsspecen/Skapa imp-fil 

Exportera din specifikation, dina inställningar genom att klicka på Exportera. En imp-fil skapas på vald 

plats strukturen. 

Excel/Visa vald excelfil 

Genom att klicka på knappen Excel öppnas ett fönster som visar de 20 första raderna i vald excelfil. Här 

kan man tydligt välja/matcha databasfält med excelfilens kolumner. Genom att klicka på rullistans pil för 

varje kolumn på fältraden matchas Avance databasfält, när du sen klickar på OK-knappen tas valda 

inställningar med till tabellen för databasfält. 

 

 
 

Längst ner i bild finns en rullista som innehåller aktuell excelfils alla befintliga excelblad. 

Skriv ut inställningarna 

Genom att klicka på knappen Skriv ut får du dina inställningar på prent. 

Prisformler 

För beräkning av priser kan man använda prisformler. Istället för att tilldela t ex inpris/àpris direkt 

mellanlagrar man dessa i minnen som sedan kan användas i prisformler. Vill man använda 

specialprislistorna i avance är dessa minnen ett krav för att det skall fungera. Minnen tilldelas på samma 

sätt som databasfält men istället använder man #0 till #9, ange startposition och längd samt faktor. Faktor 

är ett värde som fältet divideras med innan det sparas i minnet. Användbart om priset är i ören, faktor är 

då 100. 

 

Det är inget krav att det är priser som man läser in i minnena utan man kan läsa in vilka numeriska värden 

som helst, t ex antal per förpackning, som man vill använda i formlerna. 

 

I formlerna kan man sedan använda #0 till #9 samt #X0 till #X9 (totalt 20) för beräkning av olika 

prislistor. Formeln kan vara unik per prislista, i kolumnen till höger ser man vilken prisformel som 

kommer att användas om man inte anger någon prisformel. Med markering i kolumnen Uppdatera anger 

man vilka databasfält som skall få priserna, om det gäller en prislista som inte finns kommer den att 

skapas vid inläsningen.  

 

För att utföra beräkningar kan alla normala räknesätt användas samt parenteser. #0* (1-0.05) är en fullt 

giltig formel. 
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Om det inte är ett prisfält kan man använda #D0 till #D20 för att spara text ex för att sätta ett 

kampanjnamn på en prislista kan man ange #D0 på fält och i prisformeln sedan ange #0|namn=#D0 

 

 

 
 

Rabattkoden anges genom att välja #Rabattkod ur listan på fliken prisformler och ange var i filen detta 

fält finns. 

 

För att rabattbrev skall fungera måste man använda prisformler och dessa måste innehålla koder för rabatt 

och påslag. Rabatt och påslag lagras i minnena #R och #P, dessa måste sedan användas i prisformlerna 

som då beräknar rätt pris. En möjlig formel för inpris och apris som innehåller beräkning med rabattbrev 

är: 

 

Prisformel för inpris=#0*(1-#R) 

Prisformel för apris=#0*(1+#P) 

 

Dessa formler är också standardformler som man får om man inte förändrar formeln själv. Det spelar 

ingen roll om man inte använder rabattbrev för då kommer #R och #P att vara noll och då blir resultatet 

inom parenteser ett. #0 kan bytas ut mot annat minne. 

 

Förändrar man prisformeln och glömmer #R samt #P kommer rabattbrevs funktionen inte att användas. 

 

Om man vill avrunda sina priser hanteras det från inställningsfliken. 

 

Parametrar på specialpriser 

På prislistor kan man även ange olika parametrar för att uppdatera andra fält på prislistorna. Dessa anges 

genom att använda | (pipe) på prisformel rader (ex #0|XXX). Efter | anger man fält som ska sättas med 

värden. Möjligt att använda är: 

PRIS För att sätta priser, borde inte behöva användas då detta sätta innan | 

ENHET Det som ska anges är idnummer eller text, vid text är exakt stavning viktigt. 

PRISLISTA Om man vill ändra prislista, kan användas för om man vill skapa flera priser på en 

prislista. 

FAKTOR Om man vill sätta faktor 

AVRUNDNING Om man vill använda avrundningen i prislistahanteringen, det är id numret som 

ska anges. 

VALUTA Valutaid som gäller för denna prislista 

FROM Datum from som denna lista gäller för 

TOM Datum tom som denna lista gäller för 

KUNDGRUPP Kundgrupp som prislistan gäller gör 

LAGERSTÄLLE Lagerställe för prislistan 

REKPRIS Rekpris som ska användas 

KAMPANJ Om det är en kampanj, 0=nej, annat värde=ja 
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NAMN Kampanj namnet 

 

Dessa anges efter |. Ex #0|Prislista=2,Faktor=3,Namn=SPECIAL, Rekpris=#0 

 

 

 

 

Leverantörer 

 
 

Klicka på ny för att kunna skapa inläsning av leverantörsdata för respektive artikel. Matcha sedan 

databasfält med aktuella värden i indatafilen. Avsluta med att klicka på knappen Lägg till. Det är 

matchningen som visas i övre rutan som kommer att läsas in.  

 

Det som anges här sparas och presenteras i artikelregistret på fliken Leverantör. 

 

 

Grossister 

För närvarande finns det två typer av grossistinläsning man kan göra, EIO och VVS. 

 

Prisfilen innehåller många leverantörers priser. Man väljer vilken eller vilka leverantörer man vill ha 

inlästa med att sätta en bock framför leverantören. 

 

För att prioritera priserna väljer man primär leverantör. Det görs i den valbara tabellen längst ner. Man 

kan antingen välja bästa pris eller en av leverantörerna. 

 



 Avance Inläsning 8.6 

 

 

 

17 

 
 

Knappen Visa Grossister presenterar en lista med alla aktuell grossister och dess grossistkoder. Denna 

lista bör inte redigeras om man inte är helt säker på vad man gör. Vilken grossistkod varje leverantör har 

är fördefinierat och tillhör EIO/VVS standard. 

 

Man skall inte ta bort de leverantörer som man inte använder, se bara till att de ej är markerade.  

 

 
 

Knappen "standard" hämtar grossisttabellen som den såg ut när programmet skrevs. Kontrollera därför 

alltid grossistlistan att den stämmer med vad som gäller vid en inläsning. 

 

Vid grossistinläsning EIO/VVS, fylls automatiskt minne #0 till #5. Det som läggs i #0 är priset för den 

leverantör som har prioritetsordning 1, det vill säga den som är vald först (se bild föregående sida) eller 

den som har lägst pris beroende på om ”Prioritera leverantörerna efter bästa pris” är ikryssat. 

 

För #1-#5 läggs de tre leverantörerna in i den prioritetsordning de valts under knappen grossister. Detta 

innebär att den som är vald som leverantör 1 alltid kommer att få priset i #1, leverantör 2 i #2 osv. 

 

Exempelvis om grossisterna är prioriterade A, B och sist C så; 

A #0, #1 

B #2 

C #3 

 

Om Leverantör A inte har aktuell artikel så ser det istället ut så här; 

B #0, #2 

C #3 
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Skapa genväg 
Genvägen som kan skapas med denna funktion kommer att dra igång en inläsning direkt. 
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Steg 3 
På steg tre slutförs processen.  

 

 

Test 
Om vi väljer att markera TEST (50 art) läses bara de 50 första raderna till databasen. 

Importera 
När Importera-knappen trycks in så utförs inläsningen, i svart visas antal lyckade rader och i rött visas 

antalet misslyckade. 

 

Observera att när inläsning sker från Excel fil-så misstolkar Prisinläsningsprogrammet ett flertal tomma 

rader som felaktiga artiklar, därför är det inte ovanligt att den visar ett stort antal misslyckade rader. 

Skriv ut 
Resultatet av inläsningen skriv till vald standardskrivare. 
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Exempel 

Att läsa in kampanjdatum på en prislista 

 
 

För att ställa datum på en prislista måste man använda prisformler. Välj ett fält för priset, ex #0 samt två 

fält för startdatum och slutdatum. Datumformatet måste skrivas som ÅÅÅÅMMDD. 

 

Syntaxen för prisformelraden är: 

Pris|DATUMFROM=ÅÅÅÅMMDD,DATUMTOM=ÅÅÅÅMMDD 
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Att läsa in varianter 
Anledningen till att läsa in varianter är att man vill skapa lagerposter med de varianter som finns. 

 

 
 

På inställningar måste man ange ”Variant=Ja”. Detta för att ange att det är en variantinläsning.  

 

För att skapa en lagerpost skall man på databasfält lägga till fältet Lager.Ändrad och fastvärde 1. 

 

På prisformel fliken måste man ange vilka kolumner som innehåller variantinformationen, dessa anges 

med #RAD och #KOL. 

Att läsa in lagerplats/maxlager/bestpunkt 
Ange som databasfält Lagerplats, maxlager eller bestpunkt. 

 

Skapar alltid för lagerställe 1 (om man har flera lagerställen) 

 

Att läsa in Alias 
Ange som databasfält Alias 

 

För att tabort aliaset istället för att lägga till det, ange @AB som formel. 

 

För att ta bort alla alias och endast behålla aktuellt, ange @AX som formel. 

Att läsa in Kunder/Leverantörer 
För att läsa in kunder anger man på inställningar:  

Register Fakt.Kund 

Index Kundnr 

 

För att läsa in leverantörer anger man på inställningar:  

Register Lres.Lev 

Index Levnr 

 

Efter man gjort dessa inställningar trycker man Ok så man kommer tillbaka till steg 2 och därfter öppnar 

man specifikationen igen. Detta för att listan med databasfält skall uppdateras korrekt. 
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Att läsa in varugrupper 
För att läsa in varugrupper och samtidigt skapa varugruppsträdet krävs det att filen med varugrupper 

innehåller förälder för varje varugrupp. 

 

Med en varugruppsfil enligt nedan: 

0100000 Vitvaror 

0111000 Kylskåp 

0111010 Höjd <100cm 

0111020 Höjd >100cm 

0113000 Kyl/Frys 

0113010 Höjd <170cm 

0113020 Höjd >170cm 

0115000 Frysskåp 

I varugruppsnumret är tecken 1 och 2 första nivån. Tecken 3 och 4 nivå2 samt Tecken 5,6 och 7 den 

tredje nivån. 

 

För att läsa in detta skapar men en mask på varugruppsnumret som i detta fall blir 1122333. 

Inställningen blir då 

Register.Fakt Fakt.Varugrupp 

Index Varugrupp 

Varugrupp Ja 

 

Och på fält: 

Varugrupp 1  

Ändrad 0 1 

Namn 2  

Förälder 1 @M1122333 

Konvertering av artikel/varugrupper 
I en del fall så innehåller filen en gruppindelning och man vill av någon anledning ha en annan i sitt 

artikelregister. Då kan man använda rabattbrev för att konvertera leverantörens rabattkod till varugrupp 

eller artikelgrupp. 

 

För att rabattbrevet ska synas måste det aktiveras. Skriv på inställningar: 

Rabattbrev Ja 

 

Gå sedan till prisformel fliken och lägg till fältet #Rabattkod samt det fält i databasen som innehåller 

koden från leverantören 

Fält Start Längd 

#Rabattkod xx Xx 

 

På databas fält måste man sedan ange om det är artikelgrupp eller varugrupp som man vill uppdatera.  

Fält Start Längd Längd 

Artikelgrupp 0 0 #AG 

Varugrupp 0 0 #VG 

Man behöver inte ange båda fälten utan bara det man vill ska fyllas i. #AG och #VG motsvarar fält i 

rabattbrevet.  

 

Fyller man i enligt nedan skulle kod 12345 i filen ge att #VG fick 1 och #AG fick 2, med angivna 

exempel ovan på fält skulle sedan Artikelgrupp och varugrupp fyllas med dessa värden. 
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