
 

 

 

 

 

 

FDT Webbverktyg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

© Copyright 2017 
 

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.  

 

http://www.fdt.se/


  FDT_Manual_FDT Webbverktyg_ver 8.6.docx 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 
 
Inledning ............................................................................................................................ 1 

Förutsättningar .................................................................................................................. 2 
Information som exporteras ...................................................................................... 2 
Information som importeras ...................................................................................... 2 
Begränsningar ............................................................................................................ 2 
Krav ........................................................................................................................... 2 

Förberedelser i Avance ...................................................................................................... 3 
Checklista förberedelser ................................................................................................ 3 
Webbgrupper ................................................................................................................. 3 

Uppläggning av webbgrupper ................................................................................... 4 
Ändra webbgruppsnummer och namn ...................................................................... 4 
Radera webbgrupper ................................................................................................. 5 
Ändra placering av webbgrupp ................................................................................. 5 

Koppla webbgrupper till artiklar ............................................................................... 5 

Varugrupper .................................................................................................................. 6 
Uppläggning av varugrupper ..................................................................................... 6 
Ändra varugruppsnummer och namn ........................................................................ 8 

Radera varugrupper ................................................................................................... 8 
Koppla varugrupper till artiklar ................................................................................. 8 

Artiklar .......................................................................................................................... 9 
Publicera artiklar ....................................................................................................... 9 
Massändra artiklar ..................................................................................................... 9 

Webbgrupp .............................................................................................................. 11 

Varugrupp ................................................................................................................ 12 
Massändra varugrupp .............................................................................................. 13 
Fältet övrigt ............................................................................................................. 14 

Extrafält på artiklar .................................................................................................. 14 
Kunder ......................................................................................................................... 15 

Referens och godsmottagare ................................................................................... 15 

Installation av FDT Webbverktyg ................................................................................... 16 
Inställningar ..................................................................................................................... 18 

Kunder ......................................................................................................................... 18 
Nya kunders kundnummer ...................................................................................... 18 
Kundnummer prefix ................................................................................................ 18 

Betalningssätt .............................................................................................................. 19 
Exportera information ..................................................................................................... 20 

Steg 1 - Välj data att exportera .................................................................................... 20 

Exportera artiklar ..................................................................................................... 21 

Exportera lagersaldo ................................................................................................ 22 
Exportera bilder ....................................................................................................... 22 

Steg 2 – Välj exportmetod ........................................................................................... 23 
Steg 3 – Utför export ................................................................................................... 24 

Importera information ..................................................................................................... 25 
Överför order till Avance ............................................................................................ 25 

Radera inläst webborder .......................................................................................... 27 



FDT_Manual_FDT Webbverktyg_ver 8.6.docx    

 

 

 

3 

Orderlista med webborder ...................................................................................... 28 
Överförda kunder ........................................................................................................ 29 

Avstämning av webborder .............................................................................................. 30 

Utskrift av bokföringsorder och journal ................................................................. 30 
Dagsrapport ............................................................................................................. 31 

Automatisering av export/import .................................................................................... 32 
 





FDT_Manual_FDT Webbverktyg_ver 8.6.docx    

 

 

 

1 

Inledning 
FDT Webbverktyg är ett import/exportprogram för överföring av information mellan 

Avance Fakturering och en webbshop.   

 

F.n. finns det stöd för Uniwares webbshop. 
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Förutsättningar 

Information som exporteras 

Följande information exporteras från Avance Fakturering: 

 

 Artiklar med priser 

 Lagersaldon 

 Varugrupper 

 Webbgrupper 

 Artikelgrupper 

 Kunder 

 Kundgrupper 

 Rabattmatris 

 

Övrig information som exporteras: 

 

 Bildinformation 

Information som importeras 

Order och kunder importeras till Avance Fakturering. 

 

Begränsningar 

 Kampanjmodulen stöds inte.  

 

 Paketartiklar stöds inte. De enskilda artiklarna importeras/exporteras, men 

hanteras inte som en paketartikel. 

 

 Valuta hanteras inte. F.n. hanteras endast svenska kronor. 

 

Krav 

 Licens för FDT Webbverktyg erhålls från FDT. 

 FDT Webbverktyg kräver Microsoft SQL Server. 

Både faktureringsdatabasen och licensdatabasen måste ligga på SQL Server. 

 

 

För detaljerad information om vilka fält som exporteras/importeras hänvisas till den 

tekniska filspecifikationen som finns i ett separat dokument.  
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Förberedelser i Avance 
Om informationen från Avance ska exporteras till en webbshop, är det en del 

information som behöver läggas upp i Avance innan man gör exporten. 

 

En viktig del i förberedelserna är att lägga upp webbgrupper eller varugrupper för 

artiklarna som ska publiceras på en webbshop och koppla artiklarna till en webbgrupp 

eller varugrupp. En skillnad mellan webbgrupper och varugrupper är att en artikel kan 

tillhöra flera webbgrupper men endast en varugrupp. Strukturen för webbgrupper/ 

varugrupper ligger till grund för hur artiklarna presenteras på webbshopen. 

Andra inställningar i Avance är bl.a. att man ska markera vilka artiklar som ska 

publiceras på webbshopen. En annan del av förberedelserna är att skapa bilder på de 

artiklar som ska publiceras på webbshopen. 

 

Checklista förberedelser 

 

 Lägg upp webbgrupper eller varugrupper 

 Koppla webbgrupper/varugrupper till artiklar 

 Markera fältet ”Publicera webbshop” på de artiklar som ska exporteras 

 Skapa bilder på artiklar 

 

Webbgrupper 

Webbgrupper används för att gruppera artiklar och är ett sätt att indela det totala 

sortimentet av artiklar. Webbgrupper ger stöd för publicering på webbsidor.  

Webbgrupperna kopplas till de artiklar som ska överföras till en webbshop. En artikel 

kan tillhöra flera webbgrupper.  

Webbgrupper kan läggas upp i flera nivåer och den trädstruktur som skapas ligger till 

grund för hur artiklarna presenteras på en webbshop. 

  

Webbgrupper läggs upp i Artikelinställningar. Gå upp i menyn på Program, Artikel-

inställning och välj fliken Webbgrupper. När webbgrupperna är upplagda anges en 

webbgrupp på respektive artikel i Artikelregistret. 
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Uppläggning av webbgrupper 

I nedanstående exempel är webbgrupperna upplagda i tre nivåer. Vid publicering på en 

webbsida kommer trädstrukturen att visas i navigeringslisten.  

 

 
 

Klicka med höger musknapp på aktuell webbgrupp för att ändra, infoga eller ta bort. 

Välj respektive aktivitet ur listan.  

 

 
 

För att lägga till en webbgrupp, klicka med höger musknapp på aktuell webbgrupp och 

välj Infoga. Ange ett namn på webbgruppen och tryck Enter, så läggs den nya 

webbgruppen till i webbgruppsträdet. När man skapar en ny nod/webbgrupp skapas 

automatiskt ett webbgruppsnummer. Webbgruppsnumret går att ändra till ett valfritt 

nummer, se rubriken nedan för mer information.  Man kan inte registrera samma 

webbgruppsnummer flera gånger. 

 

Gå upp i menyn på Arkiv och välj Spara för att spara ändringarna.    

 

Ändra webbgruppsnummer och namn 

För att ändra ett webbgruppsnummer, markera den webbgrupp som ska ändras genom 

att klicka på webbgruppen i webbgruppsträdet. I fältet Nummer skriver man in det nya 

numret och trycker Enter.  

 

Om man vill ändra namn på en webbgrupp, klicka med höger musknapp 

på webbgruppen och välj Ändra. Skriv in det nya namnet och tryck Enter. 

 

Gå upp i menyn på Arkiv och välj Spara för att spara ändringarna.    
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Radera webbgrupper 

För att kunna radera webbgrupper ska kryssrutan ”Lås drag & släpp samt radering” inte 

vara markerad. Klicka med höger musknapp på den webbgrupp som ska raderas och 

välj ”Ta bort, flytta upp undergrupper” eller ”Ta bort hela gruppen” beroende på vad 

som ska raderas. 

 

 
 

Ändra placering av webbgrupp  

När kryssrutan ”Lås drag & släpp samt radering” inte är markerad går det att med 

vänster musknapp klicka fast en webbgrupp och dra den till annan en placering i 

webbgruppsträdet. 

 

Koppla webbgrupper till artiklar 

Information om hur man kopplar webbgrupper till artiklar finns under rubriken Artiklar. 

En artikel kan tillhöra flera webbgrupper. 
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Varugrupper 

Varugrupper används för att gruppera artiklar och ett sätt att indela det totala 

sortimentet av artiklar. Det är viktigt att lägga upp varugrupper och koppla 

varugrupperna till de artiklar som ska överföras till en webbshop. Varugruppsstrukturen 

ligger till grund för hur artiklarna presenteras på en webbshop. 

Varugrupper läggs upp i Artikelinställningar. Gå upp i menyn på Program, Artikel-

inställning och välj fliken Varugrupper. När varugrupperna är upplagda anges en 

varugrupp på respektive artikel i Artikelregistret. 

 

Uppläggning av varugrupper 

Nedan visas ett exempel på ett varugruppsträd med upplagda varugrupper. Varugrupper 

kan läggas upp i flera nivåer. 

 

 
 

För att lägga till en varugrupp, klicka med höger musknapp på aktuell varugrupp och 

välj Infoga. Ange ett namn på varugruppen och tryck Enter, så läggs den nya 

varugruppen till i varugruppsträdet.  

 

När man skapar en ny nod/varugrupp skapas automatiskt ett varugruppsnummer. Detta 

varugruppsnummer går att ändra till eget id. Man kan inte registrera samma 

varugruppsnummer flera gånger. 

 

När kryssrutan ”Lås drag & släpp samt radering” inte är markerad går det att med 

vänster musknapp klicka fast en varugrupp för att dra den till annan en placering i 

varugruppsträdet. 
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Exempel: 

För att lägga upp en ny varugrupp under Tillbehör, klicka med höger musknapp på 

varugruppen Tillbehör och välj Infoga. 

  

 
 

Ange ett namn på varugruppen, t.ex. Glödlampor och tryck Enter så läggs den nya 

varugruppen upp i varugruppsträdet. Det skapas automatiskt ett varugruppsnummer. 

Varugruppsnumret kan ändras till ett valfritt nummer, se rubriken nedan för mer 

information. 

 

 
 

Gå upp i menyn på Arkiv och välj Spara för att spara ändringen.    
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Ändra varugruppsnummer och namn 

Om man vill ändra namn på en varugrupp, klicka med höger musknapp på varu-

gruppen och välj Ändra. Skriv in det nya namnet och tryck Enter. 

 

Markera den varugrupp som ska ändras genom att klicka på varugruppen i varu-

gruppsträdet. I fältet Nummer skriver man in det nya varugruppsnumret och trycker 

Enter. Gå upp i menyn på Arkiv och välj Spara för att spara ändringen.    

 

Radera varugrupper 

För att kunna radera varugrupper, se till att kryssrutan ”Lås drag & släpp samt 

radering” inte är markerad. Klicka med höger musknapp på den varugrupp som ska 

raderas och välj ”Ta bort, flytta upp undergrupper” eller ”Ta bort hela gruppen” 

beroende på vad som ska raderas. 

 

 
 

Koppla varugrupper till artiklar 

Information om hur man kopplar varugrupper till artiklar finns under rubriken Artiklar. 

En artikel kan endast tillhöra en varugrupp. 
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Artiklar 

Publicera artiklar  

På de artiklar som ska exporteras ska fältet ”Publicera webbshop” markeras i Artikel-

registret i Avance Fakturering. 

 

  
 

Spara ändringen genom att gå upp i menyn på Arkiv, Spara eller tryck ”Ctrl+S”.    

 

Massändra artiklar 

Man kan använda funktionen Massändra i Avance Verktyg för att markera fältet 

”Publicera webbshop” på ett urval av artiklar, så behöver man inte göra inställningen 

manuellt på varje artikel i Artikelregister.  

 

Starta Avance Verktyg och gå upp i menyn på Redigera, Massändra och välj fliken 

Artikel.  

 

Man börjar med att göra urval på vilka artiklar som ska ändras. Det går att göra urval på 

de flesta fält som finns i Artikelregistret, t.ex. benämning, varugrupp och artikelgrupp. 

Det går att göra flera urval samtidigt. I exemplet är det gjort urval på alla artiklar som 

har ”glödlampa” i artikelbenämningen, se bild på nästa sida. 

 

Nästa steg är att välja vilket fält som ska ändras och vad det ska ändras till. I detta fall är 

det fältet Webpublicera som ska ändras. På raden Ändra anger man vilket fält som ska 

förändras. Välj fältet ”Webpublicera” ur fältlistan och "dra" fältet med vänster 

musknapp nedtryckt till raden Ändra. Släpp musknappen så visas fältet Webpublicera 

på raden.  

 

I rutan Till anges vad det valda fältet ska ändras till. Ange siffran 1 i rutan Till enligt 

bilden nedan. Det betyder att fältet Webpublicera ska markeras på valda artiklar. 
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Klicka på Hämta förslag. Då visas en tabell med vilka artiklar som kommer att ändras, 

hur fältet ser ut före och vad det ska ändras till. För att utföra ändringen, klicka på Utför 

ändringar. Om man inte vill utföra ändringen kan man antingen välja Stäng eller ändra 

urvalet och sedan Hämta förslag på nytt. 

 

När ändringen är utförd blir fältet ”Publicera webbshop” markerad i Artikelregistret på 

valda artiklar.  

 

För mer information om massändra, se manualen för Avance Verktyg. 
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Webbgrupp 

När webbgrupperna är upplagda ska man koppla webbgrupperna till artiklarna i 

Artikelregistret. En artikel kan tillhöra flera webbgrupper. 

 

Klicka på plustecknet bredvid rubriken Webbgrupper för att öppna formuläret. I den 

högra rutan visas alla upplagda webbgrupper. Markera den webbgrupp som artikeln 

ska tillhöra och klicka på ikonen med pilarna <<<. Vald webbgrupp flyttas då till den 

vänstra rutan. Om artikeln ska ingå i ytterligare webbgrupper, markera respektive 

webbgrupp och klicka på ikonen med pilarna <<<.  

 

I nedanstående exempel ingår artikeln i två webbgrupper. 

 

 
 

Om man vill ta bort någon vald webbgrupp från artikeln markerar man den webbgrupp 

som man vill ta bort i den vänstra rutan och klickar på ikonen med pilarna  >>>. Vald 

webbgrupp flyttas då tillbaka till den högra rutan.  

 

Klicka på OK för att stänga dialogrutan. Numren på de valda webbgrupperna 

som artikeln tillhör visas på raden Webbgrupper, i exemplet är det webbgrupp 11 och 

17. Webbgrupperna tilldelas automatiskt ett unikt nummer när de läggs upp i 

Artikelinställningar. 

 

 
 

Spara ändringarna genom att gå upp i menyn på Arkiv, Spara eller tryck ”Ctrl+S”. 

    

F.n. går det inte att använda funktionen massändra för att koppla webbgrupper till 

artiklar för ett urval av artiklar.  
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Varugrupp 

När varugrupperna är upplagda ska man koppla varugrupperna till artiklarna i 

Artikelregistret. Det går endast att ange en varugrupp per artikel. 

 

Artikeln i exemplet hör till varugrupp Glödlampor. Varugruppsnumret anges i fältet 

Varugrupp. Genom att dubbelklicka i fältet Varugrupp visas varugruppsträdet och man 

väljer önskad varugrupp genom att markera varugruppen och klicka på OK. 

 

  
 

 
 

Spara ändringen genom att gå upp i menyn på Arkiv, Spara eller tryck ”Ctrl+S”. 
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Massändra varugrupp 

Man kan använda funktionen Massändra i Avance Verktyg för att koppla varugrupper 

till artiklar för ett urval av artiklar.  

 

Starta Avance Verktyg och gå upp i menyn på Redigera, Massändra och välj fliken 

Artikel.  

 

Man börjar med att göra urval på vilka artiklar som ska ändras. Det går att göra urval på 

de flesta fält som finns i Artikelregistret, t.ex. benämning, varugrupp och artikelgrupp. I 

exemplet är det gjort urval på alla artiklar som har ”glödlampa” i artikelbenämningen, 

se bild på nästa sida. 

 

Nästa steg är att välja vilket fält som ska ändras och vad det ska ändras till. I detta fall är 

det fältet Varugrupp som ska ändras. På raden Ändra anger man vilket fält som ska 

förändras. Välj fältet Varugrupp ur fältlistan och "dra" fältet med vänster musknapp 

nedtryckt till raden Ändra. Släpp musknappen så visas fältet varugrupp på raden.  

 

I rutan Till anges vad det valda fältet ska ändras till. I exemplet ska artiklarna kopplas 

till varugrupp 2051 som är glödlampor enligt det upplagda varugruppsträdet. Ange 

siffran 2051 på raden Till enligt bilden på nästa sida. Det betyder att fältet varugrupp 

ändras till 2051 (Glödlampor) på valda artiklar. 

 

 

 
 

Klicka på Hämta förslag. Då visas en tabell med vilka artiklar som kommer att ändras, 

hur fältet ser ut före och efter ändringen. För att utföra ändringen, klicka på Utför 

ändringar. Om man inte vill utföra ändringen kan man antingen välja Stäng eller ändra 

urvalet och sedan Hämta förslag på nytt. 

 



  FDT_Manual_FDT Webbverktyg_ver 8.6.docx 

 

 

 

14 

När ändringen är utförd blir fältet varugrupp ändrat till 2051 (Glödlampor) på valda 

artiklar i Artikelregistret.  

 

För mer information om massändra, se manualen för Avance Verktyg. 

 

Fältet övrigt 

Information som finns i fältet övrigt i fliken Extra exporteras.  

 

 
 

Extrafält på artiklar 

Det finns 50 extrafält i fliken Extra i Artikelregistret. Information som finns på 

artiklarnas extrafält exporteras. 
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Kunder 

Referens och godsmottagare 

Det går att lägga upp flera referenser och godsmottagare i Kundregistret. Alla uppgifter 

exporteras och den godsmottagare som är markerad som normal kommer bli förvald i de 

flesta webbshoppar. Alla webbshoppar kan inte använda denna information. 
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Installation av FDT Webbverktyg 
För att starta installationen av FDT Webbverktyg, dubbelklicka på installationsfilen 

InstallFDTWebbVerktyg.exe.  

 

Tänk på att avsluta alla andra program innan du fortsätter med installationen. Då kan 

nödvändiga systemfiler uppdateras vid installationen utan att datorn behöver startas om.   

 

Installationsguiden startas. Klicka på Nästa för att fortsätta. 

 

 
 

Nästa steg i installationen är att välja vilken katalog som programmet ska installeras i. 

Installationsprogrammet föreslår att programmet ska installeras i katalogen C:\Program 

Files\FDT\FDTWebbVerktyg. För att installera i en annan katalog, klicka på Bläddra 

och välj en annan katalog. Klicka på Nästa för att fortsätta. 
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Välj startmenykatalog för programmets genvägar. Katalogen FDT\Webbverktyg 

föreslås. Du kan ange ett eget namn för att skapa en ny katalog. 

 

Klicka på Installera för att starta installationen. För att backa tillbaka ett steg, välj 

Tillbaka. Om man vill avbryta installationen, välj Avbryt. 

 

 
 

En dialogruta visar när programmet har installerats på datorn. Klicka på Slutför för att 

avsluta installationsguiden. 
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Inställningar 
Information om inställningar finns i ett separat dokument och bör göras i samråd med 

FDT. 

 

Kunder 

För ordrar som läggs på webben söker programmet efter kunder enligt följande ordning: 

 

 Kundnr från webben matchas mot kundnr i Avance 

 Webkundnr från webben matchas mot webkundnr i Avance 

 Webkundnr från webben matchas mot prefix + kundnr i Avance 

 Webkundnr från webben matchas mot alias på kund i Avance 

 

Om ingen befintlig kund hittas skapas det en ny kund. 

Nya kunders kundnummer 

Det finns möjlighet att välja vilket kundnummer nya kunder som överförs från 

webbshopen kommer att tilldelas i Avance.  

 

Kundnummer från webbshop (inställning 0 ) 

Standardinställningen är att kundnumret blir det kundnummer som är registrerat på 

kunden i webbutiken + eventuellt prefix. För information om prefix, se rubriken 

”Kundnummer prefix” nedan. 

 

Nästa lediga från Avance (inställning 1) 

Kunden kommer att tilldelas eventuellt prefix + nästa lediga kundnummer i 

kundnummerserien i Avance. 

 

 

Om kundnumret redan finns upplagd i Avance kundregister, kommer den befintliga 

kunden att uppdateras med den information som finns på kunden som importeras till 

Avance. 

 

Kundnummer prefix 

Man kan ange ett tillägg, prefix, till det kundnummer som skapas på ordern i 

webbutiken. Standardinställningen för prefix är ”web”. Om prefixet är web och 

kundnumret på ordern är 1001, kommer programmet att lägga upp en kund i Avance 

kundregister med kundnummer web1001. 
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Betalningssätt 

De betalsätt som ska användas konfigureras i en inställningsfil.  

 

I inställningsfilen kopplar man ihop betalningsartiklar från Avance med betalsätt i 

webbshopen. 

 

Det är viktigt att tänka på att benämningen på betalsättet på raden Orderpaytype i 

inställningsfilen är samma som i webbshopen. 

 

Exemplet nedan visar inställning för Orderpaytype FAKTURA. I webbshopen måste 

betalsättet heta FAKTURA för att det ska fungera. 
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Exportera information 
För att exportera information från Avance Fakturering, välj Utför i menyn och sedan 

Exportera XML data.  

 

Nedanstående formulär öppnas. Man börjar med att välja vilken information som ska 

exporteras från Avance och sedan väljer man exportmetod. 

 

 
 

Steg 1 - Välj data att exportera 

Följande uppgifter kan exporteras från Avance; 

 

 Kunder 

 Artiklar 

 Lagersaldon 

 Kundgrupper 

 Artikelgrupper 

 Varugrupper 

 Webbgrupper 

 Rabattmatris 

 Bilder 
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Om man vill exportera all information, klicka i rutan ”Exporter” högst upp i 

trädstrukturen. Alla register blir då automatiskt markerade.  

 

 
 

Om man bara vill exportera viss information, t.ex alla kunder, markeras endast rutan på 

raden ”Kunder”. 

 

Exportera artiklar 

På de artiklar som ska exporteras ska fältet ”Publicera webbshop” vara markerat i 

Artikelregistret i Avance Fakturering. För mer information, se rubriken Publicera 

artiklar. 

 

För att exportera artiklar, markeras rutan på raden ”Artiklar”. All information som finns 

på artiklarna i Artikelregistret exporteras till en XML-fil. 
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Exportera lagersaldo 

Om endast lagersaldot på artiklarna ska exporteras, markera rutan på raden ”Lager” i 

trädstrukturen. Då exporteras aktuellt lagerantal och antal som är reserverat i order. När 

man väljer att exportera artiklar exporteras även lagersaldot. Lagersaldot kan exporteras 

separat eftersom man kan vilja uppdatera den informationen oftare än övrig artikel-

information. 

 

Exportera bilder 

Export av bilder skapar en exportfil som innehåller filnamn till alla bilder som kan 

kopplas till en artikel.  

 

Det går maximalt att koppla 9 bilder till en artikel. Om det finns flera bilder per artikel 

är standardinställningen i webbverktyget att filnamnstillägget på bilderna ska vara 

siffrorna 0 – 9. Artikelnumret och filnamnstillägget separeras med tecknet  _. 

 

Exempel: 

Det finns fyra bilder till artikelnummer 100 som ska exporteras. Namnet på bilderna 

kopplas till artikelnumret enligt nedan; 

 

100_1.jpg 

100_2.jpg 

100_3.jpg 

100_4.jpg 

 

Export av själva bildfilen kan inte göras av webbverktyget. 
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Steg 2 – Välj exportmetod 

Nästa steg är att välja exportmetod. Man kan välja att göra full export eller export 

fr.o.m. en viss tidpunkt. 

 

Full export 

Alternativet ”Full export” exporterar all information från valda register.  

 

 
 

Fr.o.m. tidpunkt   

Vid export av kunder, artiklar och lagersaldo kan man välja fr.o.m. vilken tidpunkt som 

uppgifterna ska exporteras. Programmet kontrollerar artiklarnas rörelsedatum och 

exporterar endast den information som har tillkommit efter vald tidpunkt. Dagens datum 

föreslås automatiskt. Ange önskat datum i fältet. 

 

 
 

Vid export av varugrupper, webbgrupper, artikelgrupper, kundgrupper och rabattmatris 

blir det alltid full export, även om man valt exportmetod ”Fr.o.m. tidpunkt”.  
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Steg 3 – Utför export 

När man har valt vilken information som ska exporteras och exportmetod startar man 

exporten genom att klicka på OK.  

 

I nedanstående exempel exporteras webpublicerade artiklar och kunder. Efter 

genomförd export redovisas antal exporterade poster. 

 

 
 

När informationen är exporterad visas ett meddelande att exporten är klar. Klicka på 

OK. 

 

 
 

Det skapas en XML-fil för varje exporterat register. Om det finns artiklar som tidigare 

har varit markerade för att webbpubliceras men som sedan har blivit avmarkerade för 

webbpublicering, skapas det en XML-fil med dessa artiklar. När exporten är utförd 

kommer artiklar inte längre att publiceras på webbshopen. 

 

Om alla register har exporterats skapas filer enligt nedan. 
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Importera information  

Överför order till Avance 

För att överföra order och kunder till Avance Fakturering, välj Utför och sedan 

Överför order till Avance. 

 

När formuläret öppnas, hämtas alla ordrar som finns i importfilen och visas på skärmen. 

 

Om det inte finns några ordrar att importera, visas meddelandet ”Inga ordrar ligger klara 

för inläsning”. 

 

 
 

I samband med att man importerar order överförs även kunduppgifterna på ordern till 

Avance Fakturering. Man kan göra inställningar i samband med import av kunder, se 

rubriken Kunder.  

 

Markera fältet ”Importera” på de ordrar som ska läsas in. Om man vill importera alla 

ordrar som finns i formuläret, klicka i rutan ”Markera alla”. Då blir rutan Importera 

markerad på alla ordrar. Om man vill undanta någon eller några ordrar, avmarkeras 

fältet Importera.  

 

För att överföra ordrar till Avance Fakturering, klicka på knappen ”Skapa ordrar”. 

Ordrarna läggs in i fakturaregistret och kunderna läggs upp i Kundregistret. Om 

kundnumret redan finns upplagd i Avance kundregister, kommer den befintliga kunden 

att uppdateras med den information som finns på kunden som importeras till Avance. 

 

När webbordern överförs till Avance, tilldelas ordern nästa lediga ordernummer i 

Avance. I fältet Kundordernr står en hänvisning till ordernumret som webbordern har 

blivit tilldelad i webbutiken. I fältet Vår referens visas texten Webborder.  
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Bilden nedan visar en inläst webborder som är betald med betalsätt Klarna faktura. 

Ordern som är registrerad i webbutiken har ordernr 1046. När den lästes in i Avance 

blev ordern tilldelad nästa lediga ordernummer, i detta fall ordernr 1790. En betalrad 

med valt betalsätt visas på ordern. Eventuell frakt visas i fältet expeditionsavgift. 

 

I exemplet nedan är ordern fullt betald i webbshopen. 

 

 
  

För att skriva ut en faktura levereras artiklarna och status på underlaget ändras till 

Faktura och fältet Faktureras bockas i. Skriv ut fakturan till skrivare och godkänn 

utskriften.  

 

Om ordern är fullt betald i webbshopen ska den utskrivna fakturan inte skickas till 

kunden. Om kunden t.ex. har betalat med Klarna faktura kommer Klarna att skicka en 

faktura till kunden. Ett annat exempel är om varorna är betalda med kort i webbshopen. 

 

Fakturor från webbshopen måste skrivas ut och godkännas i Avance för att all 

information ska bli uppdaterad i programmet. När fakturautskriften godkänns avräknas 

artiklarna från lagret (om lageravräkning är markerat på artikeln), för obetalda fakturor 

uppdateras kundreskontran, statistik och historik uppdateras och det skapas underlag till 

bokföringsorder och journal.  

 

Kundreskontran uppdateras med information för de fakturor som inte är fullt betalda i 

webbshopen. Dessa fakturor bokas som betalda när kunden har betalat, precis som 

vanligt. Om ordern redan är fullt betald i webbshopen blir den utskrivna fakturan en s.k. 

nollfaktura. Nollfakturor överförs inte till kundreskontran.  
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Radera inläst webborder 

Om en kund ångrar en lagd webborder kan webbordern raderas i Avance. Om ordern är 

levererad läggs varorna tillbaka på lagret. Hämta fram den webborder som ska raderas i 

Orderbilden och gå upp i menyn på Arkiv och välj Radera.  

 

En kontrollfråga visas. Välj Ja för att radera webbordern.  

 

När en webborder raderas skapas konteringar på bokföringsorder/journal för 

kontantnotor. För mer information, se avsnittet Avstämning av webborder.  
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Orderlista med webborder 

För att få en överblick över de webbordrar som är inlästa i Avance kan man skriva ut en 

underlagslista eller listan dagens ordrar. 

 

Rapporterna finns i Rapportbilden i fliken Faktura. 

 

Gör urval på fältet Vår referens, lika med, webborder enligt bilden nedan. Då kommer 

alla underlag som har texten webborder i fältet Vår referens att skrivas ut på listan.  

 

Det går att göra ytterligare urval, t.ex. på orderdatum och kundnamn beroende på vilken 

information man vill skriva ut. 

 

 
 

Markera vilken lista som ska skrivas ut – underlagslista detaljerad eller underlagslista 

summerad. 

 

 
 

Om man vill skriva ut dagens webbordrar, markera listan Dagens ordrar och gör urval 

på fältet Vår referens, lika med, webborder enligt exemplet i bilden ovan. Då kommer 

alla webbordrar med dagens datum att skrivas ut. 
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Överförda kunder 

I samband med att man importerar order överförs även kunduppgifterna på ordern till 

Avance Fakturering. Man kan göra inställningar i samband med import av kunder, se 

rubriken Kunder för mer information.  

 

I Kundregistret visas kundnumret från webbshopen i fältet ”Kundnr webshop” i fliken 

Information. Kundnumret visas utan prefix. 
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Avstämning av webborder 

Utskrift av bokföringsorder och journal 

Det går att skriva ut en konteringslista och journal för webbordrar. Rapporterna skrivs 

ut i Rapportbilden i fliken Diverse. 

 

Välj ”Weborder” i listan.  

 

Det går att ange t.o.m. vilket datum som konteringslista och journal ska skrivas ut. Ange 

önskat datum, förvalt är dagens datum. Utskrift av journaler sätter utskriftsdatum till 

valt slutdatum för utskriften.  

 

 
 

Markera Journal och Konteringar, skriv ut till skrivare och godkänn utskriften. När 

utskriften är godkänd kan bokföringsordern läsas in som ett verifikat i Avance 

Bokföring.  
 

Konteringar för raderade webborder läggs på bokföringsorder/journal för kontantnotor. 

 

Välj ”Kontantnotor” i listan. Ändra eventuellt datum. Markera Journal och Konteringar, 

skriv ut till skrivare och godkänn utskriften. 
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Dagsrapport 

I Rapportbilden i fliken Diverse kan man skriva ut en dagsrapport. Dagsrapporten visar 

information om all försäljning per dag. Beloppen visas inklusive moms. 

 

 
 

Information om förskottsbetalda webbordrar visas under rubriken ”Förskott på utslagna 

webbordrar” på dagsrapporten, se exempel nedan. 
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Automatisering av export/import 
För att automatisera exporter och importer kan man använda Windows schemaläggare 

som kan starta webbverktyget med parametrar för att köra vissa kommandon. Anvisning 

på schemaläggaren finns i Windows hjälp. 

 

Det man ska tänka på är att den användare som ska köra aktiviteten måste ha rättigheter 

att göra detta samt att konfigurationsfilen (webbverktyg_ini.xml) inte kan ligga under 

Programfiles utan måste flyttas till exempelvis \webbintegration\config. 

 

I schemaläggaren ska man ange en åtgärd, d.v.s. vad ska köras, och ange sökvägen till 

webbverktyg.exe. Som argument måste man ange sökväg till ini-filen och om det är 

export eller import man vill göra. Det går att konfigurera vilka exporter som ska göras 

vid olika argument. 

 

 
 

INI=<sökväg till webbverktyg_ini.xml> 

Sökväg till ini-filen anges för att man ska kunna använda samma installation till flera 

olika webbshoppar om dom körs på samma server. 

 

På raden ”Lägg till argument” anges även något av nedanstående: 

 

Export 
Startar export utan grafiskt gränssnitt, export enligt inställning AutoExport. 

Datumurval hämtas från föregående körning. 

 

Export2 
Startar export utan grafiskt gränssnitt, export enligt inställning AutoExport2. 

Datumurval hämtas från föregående körning 

 

ExportFull 

Startar export utan grafiskt gränssnitt, export enligt inställning AutoExportFull. 

Denna tar inget datum med sig utan exporterar allt. 

 

Import 

Startar import utan grafiskt gränssnitt. 
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Exempel på argument: 

ini=c:\webbintegration\config\webbverktyg_ini.xml export 

ini=c:\webbintegration\config\webbverktyg_ini.xml import 

 

 


