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Manual för Prisverktyget ”Skapa Konsumentpriser”
För att kunna visa Konsumentpriser i webshopen måste några inställningar göras. Prisverktyget
består av två olika sätt att prissätta artiklar. ”Konsumentpriser Fabrikat” och ”Konsumentpriser
Artiklar”.

Konsumentpriser Fabrikat
Denna funktionen används när man vill skapa priser per fabrikat, dvs alla Maxxis artiklar i en
eller flera kategorier (ex. Sommardäck, Vinterdäck etc)

Konsumentpriser Artiklar
Denna funktionen används när man vill skapa priser på ett enskilt artikelnummer

Konsumentprisverktyget hittas på ”Mina Sidor”

Konsumentpriser Fabrikat
1. Välj Fabrikat att prissätta

2. Välj Artikelkategori

3. Välj Tum
a. Alla eller alla artiklar i en specifik tumstorlek

4. Välj Dimension
a. Alla = Alla artiklar
b. Välj enskild Dimension att prissätta

5. Beräkna kundpris på:
a. Välj Listpris om ni vill lämna en rabatt på gällande listpris från tillverkaren
b. Välj Nettopris om ni vill göra ett påslag på ert nettopris

6. Påslag eller Rabatt i %
a. Om Listpris är valt så skall rabatt anges med -(minustecken)framför procentsats, se exempel
där vi valt att lämna 20% rabatt på gällande listpris.
b. Om Nettopris är valt skall påslag i procent vara angivet utan tecken framför

7. Påslag eller Rabatt i kr (ex kostnad för hantering, frakt etc)
a. Om Listpris är valt anges rabatt belopp i kr med – (minustecken) framför
b. Om Nettopris är valt anges påslags belopp i kr utan tecken framför
8. Annat Påslag i kr (ex monteringskostnad)
a. Här anges alltid belopp i kr och är alltid ett påslag
Man kan Skapa upp till 10st rader med olika priser innan man Sparar.

Alla belopp skall anges exklusive moms och ev miljöavgift.

Konsumentpriser Artiklar
Denna funktionen används när man vill skapa priser på ett enskilt artikelnummer

1. Klicka på länken till ”Konsumentpriser Artiklar”
2. Ange ett artikelnummer i kolumnen ”ARTIKEL NR”
a. Artikel benämningen visas då i kolumnen ”BENÄMNING””

3. Välj ”Beräkna kundpris på”

a. Välj Listpris eller Nettopris

b. Valt pris visas då i kolumnen ”PRIS ATT BERÄKNA PÅ”

c.
4. Välj ”Marginal eller Rabatt %”
a. Påslag eller Rabatt i %
b. Om Listpris är valt så skall rabatt anges med -(minustecken)framför procentsats, se exempel
där vi valt att lämna 20% rabatt på gällande listpris.
c. Om Nettopris är valt skall påslag i procent vara angivet utan tecken framför
5. Påslag eller Rabatt i kr (ex kostnad för hantering, frakt etc)
a. Om Listpris är valt anges rabatt belopp i kr med – (minustecken) framför
b. Om Nettopris är valt anges påslags belopp i kr utan tecken framför
6. Annat Påslag i kr (ex monteringskostnad)
a. Här anges alltid belopp i kr och är alltid ett påslag
7. NYTT KUNDPRIS
a. Här visas det färdiga konsumentpriset exkl moms och ev miljöavgift

Man kan Skapa upp till 10st rader med olika priser innan man Sparar.
Alla belopp skall anges exklusive moms och ev miljöavgift.
Det går att skriva ut underlaget för de aktuella ”Artikel och Fabrikatspriserna”

För att radera ett skapat Konsumentpris, klicka på den rödvita krysset på den rad som skall raderas

