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Klient för FDT Chain Catalogue 
I programmet hämtas pris/artikelinformation från det centrala artikelregistret. 

Pris/artikelinformationen kan sedan läsas in i Avance Fakturering. 

 

I formuläret Buntdetaljer kan man se och redigera innehållet i en bunt. I buntdetaljer 

kan man visa kampanjer, redigera priser och skriva ut etiketter. 

 

Det går att göra avancerade urval i buntdetaljer och det finns möjlighet att göra 

snabbfiltrering av bland annat ändrade ordinarie- och specialpriser. 

 

Vid inläsning hanteras artikelnummerkonvertering. Syftet med artikelkonvertering är att 

få bort dubbletter och hantera omstruktureringar av artiklar i det centrala artikelregistret. 
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Arbetsgång 

Hämta data 

Pris/artikelbuntar kan hämtas med automatik från det centrala artikelregistret med 

valfritt intervall. Automatisk hämtning upprättas i samråd med kedjans artikel-

administratörer och FDT. 

 

Det går även att hämta pris/artikelbuntar manuellt från det centrala artikelregistret 

genom att klicka på knappen Hämta eller via menyn på Arkiv, Hämta nya artiklar. 

 

En bunt innehåller artiklar som hämtats från det centrala artikelregistret. 

  

När man väljer att hämta data från det centrala artikelregistret hämtas även artikel-

grupper, varugrupper och leverantörer. Dessutom hämtas rubriker för artiklarnas 

extrafält från det centrala artikelregistret och läses in i Avance. I Avance finns det 50 

extrafält per artikel. Rubrikerna för extrafälten läggs upp i Basinformationen och visas i 

Artikelregistret i fliken Extra. 

 

Vid hämtning av pris/artikelbuntar är det endast nya pris/artikelbuntar som hämtas, 

d.v.s. buntar som innehåller artiklar som är ändrade sedan man senast hämtade data från 

det centrala artikelregistret. 

 

 
 

I kolumnen Levnr visas leverantörsnummer, i kolumnen Leverantörens namn visas 

namnet på leverantören, i kolumnen Antal artiklar visas antal artiklar som hämtats för 

leverantörern och kolumnen Datum visar tidpunkt för senaste hämtning från det centrala 

artikelregistret. 

 



FDT_Manual_Chain_Catalogue_Client_ver_1.0.docx                                                                                                                                   

 

 

 

3 

Sortering av buntar 

Det går att välja hur buntarna ska sorteras. Klicka på den kolumnrubrik som buntarna 

ska sorteras efter, exempelvis Datum. En pil i kolumnrubriken indikerar 

sorteringsordning. Genom att klicka på samma kolumnrubrik växlar man mellan att 

sortera kolumnen i stigande och fallande ordning.  
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Granska bunt 

För att se och redigera innehållet i en bunt, markera kryssrutan för den bunt som ska 

granskas och klicka på knappen Granska. 

 

 
 

Formuläret Buntdetaljer öppnas. Använd rullningslisten för att se fler kolumner i listan. 

Man kan sortera om innehållet i bunten genom att klicka på den kolumnrubrik man vill 

sortera efter.   

 

 
 

Alla artiklar i bunten visas i listan. Om man endast vill se en viss artikel eller ett urval 

av artiklar används sökfunktionen. Se rubriken Sök/Filtrera för mer information. 

 

För att markera alla rader i listan, gå upp i menyn på Sök/Filtrera och Välj alla 

artiklar. Alla artiklar i listan blir markerade med en bock i kolumnen Vald. Om man 

vill avmarkera alla artiklar i listan, gå upp i menyn på Sök/Filtrera och Välj bort alla 

artiklar. Bocken i kolumnen Vald tas bort på alla artiklar. För att välja en artikel, klicka 

i rutan i kolumnen Vald på aktuell artikel.      
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Färgkodning av artiklar 

När artikelfilen öppnas görs automatiskt en jämförelse mot aktuellt artikelregister i 

Avance. Artiklarna i bunten markeras med färgkoder så att nya, prisändrade och 

statusändrade artiklar tydliggörs.  

 

Artiklar som finns i Avance artikelregister markeras med grå färg och nya artiklar 

markeras med grön färg.  

 

Prisändrade artiklar visas med gul färg. Det gäller för inpris, specialpris och ordinarie 

pris. När det är ett nytt inpris på en artikel markeras fältet för inpris med gul färg, om 

specialpriset är nytt på artikeln markeras fältet för specialpris med gul färg o.s.v. 

 

Artiklar som är utgående från leverantör markeras med ljusröd färg. Vid inläsning 

kommer sortimentsstatus att ändras till ”Utgående från leverantör” på artiklarna.  

 

 
 

Funktioner 

I formuläret Buntdetaljer finns nedanstående funktioner: 

 

• Visa kampanjer 

• Redigera priser 

• Ångra redigering 

• Utskrift av etiketter 
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Visa kampanjer 

Det finns möjlighet att visa kampanjer på enstaka artiklar genom att markera en rad och 

trycka F10 eller välja alternativet Visa kampanjer på artikel i menyn Analys. 

Kampanjerna visas på raden direkt under artikeln. 

 

 
 

För att stänga formuläret för Buntdetaljer och återgå till huvudformuläret, gå upp i 

menyn på Arkiv, Avsluta eller tryck Alt+F4.  
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Redigering av priser 

Ordinarie pris kan redigeras i kolumnen ”Ordinarie pris (nytt)”. För att spara 

prisändringar, gå upp i menyn på Arkiv och välj Spara.  

 

Om man har ändrat ordinarie pris går det att återställa priset till rekommenderat utpris i 

original. Gå upp i menyn på Analys och välj Ångra redigering. I kolumnen ”Ordinarie 

pris (nytt)” återställs priset till rekommenderat utpris i original. För mer information, se 

rubriken Ångra redigering.  

 

Ångra redigering 

Om man vill ångra ändringarna av ordinarie pris, gå upp i menyn på Analys och välj 

Ångra redigering. 

 

Etiketter 

Under menyn Analys, Skriv ut etiketter finns en funktion för att skriva ut etiketter för 

att prismärka artiklar med uppdaterade priser. Snabbkommandot för utskrift av etiketter 

är F11.  

 

 
 

Bocka i de artiklar som ska skrivas ut och välj därefter Skriv ut etiketter från menyn 

Analys. 

 

 
 

I dialogen Etikettutskrift, välj enhet för utskrift och vilken mall som skall användas. Det 

finns även möjlighet att ange hur många exemplar som ska skrivas ut. Klicka därefter på 

knappen OK för att starta utskriften eller klicka på knappen Avbryt för att avbryta. 
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Sök/Filtrera 

När man öppnar en bunt visas buntens alla artiklar i listan. Om man endast vill se en 

viss artikel eller ett urval av artiklar används sökfunktionen för att söka och göra urval 

bland artiklarna i bunten. 

 

För att förflytta markören bland artiklarna i bunten, trycker man på F3 för att flytta 

markören till nästa rad. För att flytta markören till föregående rad, tryck ”Skift+F3”.  

 

För att markera alla rader i listan, gå upp i menyn på Sök/Filtrera och Välj alla 

artiklar. Alla artiklar i listan blir markerade med en bock i kolumnen Vald. Om man 

vill avmarkera alla artiklar i listan, gå upp i menyn på Sök/Filtrera och Välj bort alla 

artiklar. Bocken i kolumnen Vald tas bort på alla artiklar. För att välja en artikel, klicka 

i rutan i kolumnen Vald på aktuell artikel.    

 

Snabbfilter 

 
 

Detta filter kan användas för att snabbt växla mellan vanligt förekommande urval: 

 

Endast artiklar i lager: Visar endast artiklar som finns i lager 

Ändrade ordinariepriser: Visar artiklar med ändrat ordinariepris och som saknar 

aktivt specialpris. 

Ändrade specialprisartiklar: Visar artiklar som har nytt specialpris och som har aktivt 

specialpris. 
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Snabbsök 

Om man vill söka efter artiklar som innehåller information som finns i någon av 

kolumnerna i bunten, kan man använda funktionen Snabbsök. Gå upp i menyn på 

Sök/Filtrera, Snabbsök eller tryck ”Ctrl+F”. Markören ställer sig i den tomma 

inmatningsraden. Det går även att klicka i inmatningsraden.  

 

Om man t.ex. vill söka efter en specifik artikel, skriv in det artikelnummer som ska 

visas och klicka på knappen Filtrera.  

 

   
 

Vald artikel hämtas och visas i listan. Det går att söka på följande information som finns 

i bunten: 

• Artikelnummer 

• Benämning 

• EAN 

• Övrigt 

• Ersatt av 

• Alias 

Urvalsvillkoret är Innehåller. 
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Avancerad sökning 

Om man vill göra en mer specifik sökning, t.ex. urval på en viss artikelgrupp, varugrupp 

eller priser, får man använda avancerad sökning. Välj Avancerad sökning under menyn 

Sök/Filtrera eller tryck F8. 

 

 
 

Sökformuläret öppnas enligt bilden nedan där man kan välja olika filtreringar för sin 

sökning. Gör önskade urval och tryck på knappen Filtrera för att få fram resultatet. 

 

Det går bl.a. att göra urval på artikelstatus, artiklar med nya priser, specialpriser, 

artikelgrupp och varugrupp, lager- och sortimentsstatus, utgående artiklar och prisurval. 

 

Det går att kombinera flera urvalsvillkor. 

 

När det gäller urval på sortimentsstatus och lagerstatus går det endast att göra urval på 

de värden som finns i artikelbunten. 

 

 
 

För att dölja formuläret för avancerad sökning och återgå till snabbsök, tryck F8 eller 

välj Avancerad sökning under menyn Sök/Filtrera. 
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Nedan följer några exempel på urval. 

 

Exempel 1: 

För att göra urval på artiklar som har ett nytt specialpris och som finns i lager, gör man 

urval enligt bilden nedan. 

 

Under rubriken Artikelstatus markeras villkoret ”Endast artiklar i lager” och under 

rubriken Pris markeras villkoret ”Artiklar med nytt specialpris”. 

 

 
 

Klicka på knappen Filtrera för att hämta resultatet av urvalet. De artiklar som 

överensstämmer med urvalet visas i listan. 

 

Exempel 2: 

I exemplet ska vi göra urval på artiklar som tillhör artikelgrupp 103 och som har ett 

inpris som är större än 55 kr.  

 

Välj villkoret ”är” på raden Artikelgrupp och skriv in värdet, i detta fall 103, på raden. 

 

Välj villkoret ”större än” på raden Inpris och skriv in beloppet, i detta fall 55, på raden.   

 

 
 

Klicka på knappen Filtrera för att hämta resultatet av urvalet. De artiklar som 

överensstämmer med urvalet visas i listan. 

 

Uppdatera filter 

När man har gjort urval och vill hämta resultatet av urvalet kan man gå upp i menyn på 

Sök/Filtrera, Uppdatera filter eller trycka F5. Sökresultatet kan även hämtas genom 

att klicka på knappen Filtrera. 
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Ingen filtrering 

Om man har gjort urval på artiklar i bunten, kan man ta bort vald filtrering så att alla 

artiklar i bunten visas i listan. Gå upp i menyn på Sök/Filtrera, Ingen filtrering eller 

tryck F1. 
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Läs in bunt 

Välj vilken pris/artikelbunt som ska läsas in genom att klicka i rutan bredvid bunten.  

 

Det går att välja hur buntarna ska sorteras. Klicka på den kolumnrubrik som buntarna 

ska sorteras efter, exempelvis Datum. När man klickar på en kolumnrubrik visas en pil. 

Genom att klicka på pilen växlar man mellan att sortera kolumnen i stigande och 

fallande ordning.  

 

För att läsa in artiklarna i bunten till Avance, klicka på knappen Läs in.  

 

 
 

Inläsningen startar och alla artiklar i bunten läses in till Artikelregistret i Avance 

Fakturering. 

 

När artiklarna är inlästa till Avance försvinner bunten från listan. 

 

Fel vid inläsning 

Om det blir ett fel vid inläsningen visas ett felmeddelande. Kontakta FDT Support för 

felsökning.  

 

Om det blir fel priser vid inläsning, kontakta utgivaren av prislistan. 
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Avsluta 

För att avsluta och stänga ner programmet, klicka på krysset längst upp till höger på 

fönstrets titelrad. 
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Artikelkonvertering  
När man läser in buntar hanteras även artikelkonverteringar från den centrala 

artikelportalen. Syftet med artikelkonvertering är att få bort dubbletter och hantera 

omstruktureringar av artiklar i det centrala artikelregistret. 

 

Vid en artikelkonvertering ändras artiklars artikelnummer från ett ”gammalt 

artikelnummer” till ett nytt av företaget utsett artikelnummer. Artikelnumret ändras i 

samtliga undersystem som order, statistik, historik, inköp etc. 

 

Främsta syftet med artikelkonverteringarna är att hantera flytten av beställningsflöden 

på produkter som flyttar mellan leverantörer, primärt till och från företaget men även att 

jobba bort dubbletter i systemen som identifierats centralt. 

 

Genomförande av en konvertering 

Att tänka på 

Då artikelkonverteringar påverkar alla undersystem bör dessa genomföras innan dagens 

arbete i Avance och/eller Butik PE/Excellence Retail påbörjas.  

Arbetsgång 

 

1. Välj vilken bunt som ska läsas in genom att bocka för rutan bredvid bunten. 

2. Klicka på knappen Läs in. 

3. Vid konflikt d.v.s. då både gammalt och nytt artikelnummer är upptaget i 

artikelregistret visas följande dialog: 
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Kolumner i konfliktdialogen: 

 

Från artnr: Information om vilket artikelnummer som ska flyttas. 

Till artikelnr: Artikelnummer som det gamla artikelnumret ska konverteras till. 

 

I exemplet ska artikelnummer SP-2981B få det nya artikelnumret SP-2981. På grund av 

att det nya artikelnumret SP-2981 redan finns i Avance artikelregister visas 

konverteringen som en konflikt. 

 

För att åtgärda konflikten, ändra alla artikelnummer som visas i kolumnen ”Till 

artikelnummer” i Avance artikelregister. 

 

Alternativt kan man klicka på knappen Spara konverteringsfil för att skapa en fil som är 

anpassad för funktionen Massändra artikelnummer i Avance Verktyg. För mer 

information om inläsning av konverteringsfil, se rubriken Inläsning av konverteringsfil.  

 

När alla konflikter har åtgärdats kan inläsningen genomföras som vanligt. 

 

Inläsning av konverteringsfil 

För att massändra artikelnummer via funktionen Massändra i Avance Verktyg, gå upp i 

menyn på Redigera, Massändra och välj fliken Artikelnr. 

 

 
 

Det finns en funktion som kontrollerar om det nya numret redan finns. Man får välja hur 

man vill att programmet ska hantera detta. Om man anger ”Stoppa”, får man en varning 

om att numret redan finns. Massändringen avbryts då. Byte av nummer utförs fram till 

att kollisionen uppstår.  
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Om man väljer ”Behåll båda”, kommer programmet att behålla både det gamla och nya 

numret om det nya numret redan finns. Däremot kommer all statistik och övrig 

information att flyttas över till det nya numret.  

 

Väljer man ”Behåll Till” raderas det gamla numret och all övrig information, t.ex 

statistik och historik, flyttas till det nya numret. 
  

Vid ändring av artikelnummer finns det möjlighet att lägga det gamla artikelnumret som 

alias på det nya artikelnumret. Man markerar då fältet ”Lägg gammalt som alias”.  

 

Klicka på ”Läs fil” så kommer vald fil att läsas in i tabellen. 

  

För att utföra ändringarna klickar man på ”Utför ändringar”. Tänk på att ta en 

säkerhetskopia innan ändringarna utförs. Man får en kontrollfråga innan ändringarna 

utförs. Klicka på Stäng för att stänga dialogrutan. 
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Inställningar  
 

 
 

Information i dialogen: 

 

Användarnamn katalog: Hanteras av FDT. 

Lösenord katalog: Hanteras av FDT. 

Uppkoppling mot katalogen: Hanteras av FDT. 

 

Läs automatiskt in nya artiklar: Artiklar som inte finns i artikelregistret läses in 

automatiskt vid hämtning. 

 

Läs automatiskt in samtliga artiklar: Alla artiklar som hämtas från det centrala 

artikelregistret läses in vid hämtning. 

 

Användarnamn FDT Print: Hanteras av FDT. 

Lösenord FDT Print: Hanteras av FDT. 

 

Validering av inställningar används av FDT vid driftsättning. 

 

 


