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Oprettelse eller ændring af prislister, kan også gøres på følgende måde: 

Start med at lave en liste med dine varer (Kan være at din liste har et andet nummer). Du bør selvfølgelig 

vælge en liste, hvor du får de felter ud, som du vil ændre på): 

Udskrivning (Grøn IDA) 

Prislister (under Vedligeholdelse) 

1- Udskriv prisliste 

07 Salgspris/kostpris m.m.  

   

Her vælges prisliste 1360, samt øvrige ønskede intervaller. 

Listen tages til regneark, hvor den kan sorteres: 
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I kolonne C står salgsprisen for den valgte prisliste. De varer der står på prisliste 1360 har en pris stående 

her. Hvis du kun vil rette de varer på prisliste 1360, kan du slette de varer der står uden pris. 

Til indlæsning skal kolonne A også bruges. Varenummeret skal selvfølgelig formateres. Resten er egentlig 

overflødig og bør slettes inden indlæsning. 

Nu skal regnearket gøres klar til indlæsning. Overskrifter til kolonnerne kan ses i Kartotek/Priser – hvor man 

kan trykke på spørgsmålstegnet og se kolonneoverskriften. Her er trykket på spørgsmålstegn ud for 

”Prisliste” og nedenunder stregen, kan man se at feltet hedder ”prislist”: 

 

 

Kolonnen med prislistenummeret tilføjes. Overskrifter skal være som ovenstående. 
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Kolonne C er den salgspris der skal gælde for prisliste 1360. 

Når du er tilfreds med prislisten, skal den gemmes som CSV-fil (semikolonsepareret). Valgmulighederne kan 

variere i forskellige versioner af Excel 

 

 

Derefter skal den indlæses. Jeg vil foreslå at du laver en testindlæsning af 1-2 varer fra ovenstående liste, 

for at se at indlæsningen sker som forventet. 

Selve indlæsningen foregår i: 

Udskrivning (Grøn IDA) 

Lager/varer (under Vedligeholdelse) 

27- Indlæs udtræk med prisrettelser 

Her trykker du ”Gennemse” og finder din csv-fil. Og trykker start. 

Indlæsningen kan tjekkes ved at gå i: 

Kartotek 

Priser  

Indtast prislisten 

Indtast varen 

Her har jeg valgt vare 1002245 på prisliste 101: 

 

Her står den nyindlæste salgspris 

 

 


