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På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller 
markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benäm-
ning. Om du inte vill ha ut alla artiklar på samma lista kan du göra urval i rutan Urval. 
Du kan t ex skriva ut en artikelgrupp i taget genom att skriva koden för artikelgruppen 
till höger om fältet Artikelgrupp i urvalsrutan. Du kan också välja i vilken ordning du vill 
sortera utskriften under Ordning.

•	 Klicka	på	Skrivare.

Antal som finns i lager enligt programmet skrivs inte ut på listan. På det viset kan du göra 
inventeringen förutsättningslöst. Listan används för att skriva in antal i lager.

När du inventerat klart ditt lager ska du registrera in korrekt antal på varje artikel.

•	 Ställ	dig	i	kolumnen	Inv antal på Artikelnr 0010 Ordbehandling och skriv 13 (dvs inven-
terat antal).

•	 Skriv:	15 som Inv antal på Artikelnr 0020 Bokföring.

Registrera inventerat antal på resten av artiklarna enligt följande bild. Några artiklar till 
har avvikande antal vid inventering.

Det kan se ut så här när du är klar:



6-7

Lager

Obs!  
Skriv in inventerat antal på alla artiklar även om det stämmer med antal i lager. Annars 
visas inte korrekt Inventeringsdatum i artikelregistret på flik 2. Lager.

•	 Välj	Utskrift – Inventeringsjournal.

•	 Markera	Artikelbenämning i område Artikelbenämning och klicka på Skrivare.

•	 Svara	Ja på frågan Vill du godkänna Inventeringsjournalen?.

Antal i lager är nu uppdaterat men för att uppdatera lagervärdet måste du skriva ut en la-
gerförändringsjournal.

•	 Stäng	fönstret	Inventering.

Utskrifter
Lagerförändringsjournal
Du ska nu ta ut en Lagerförändringsjournal för att bokföra alla förändringar som skett i 
lager. Bokföringsunderlaget från journalen kommer automatiskt att registreras som en 
verifikation i bokföringen.

Lagerförändringsjournalen innehåller allt som berör lagerartiklar, t ex in- och utleveran-
ser, inventering och fakturering.

•	 Välj	Utskrift – Artiklar/Lager – Lagerförändringsjournal.

Alla förändringar som skett i lagret från senast godkända Lagerförändringsjournal till och 
med det datum du väljer som Till och med datum kommer att skrivas ut. 

•	 Markera	Skriv Konteringar för varje artikel och klicka på Skrivare.

Lagerförändringsjournalen redovisar totala förändringen på varje artikel både för antal 
och för lagervärde. För en del artiklar visas Förändrat antal 0,000 i journalen. Alla artik-
lar som är med på inventeringen visas här oavsett om det har hänt något på artikeln el-
ler ej.

•	 Godkänn	Lagerförändringsjournalen och skapa verifikationen till bokföringen.

Lagerförändringsjournalen visar bara resultatet av alla förändringar på en artikel. Om du 
vill se vilka transaktioner som är gjorda på en enskild artikel gör du så här:

•	 Gå	till	Register – Artiklar och tjänster och markera Artikelnr 0400 Toner Laserskriva-
re.

•	 Växla	till	Kortläge och byt till flik 5. Spårning.

•	 Ändra	Spårningsval till 5 Transaktioner.
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Artikeln har sålts via fakturor, levererats in via manuell inleverans och inventerats. Totala 
förändringen, en ökning, redovisas på Lagerförändringsjournalen.

Prisomräkningar
Du står fortfarande på artikel 0400 Toner Laserskrivare på flik 5. Spårning.

•	 Byt	till	flik	1. Artikeluppgifter.

På denna flik ser du försäljningspriser på artikeln. I kapitlet Offert/Order/Fakturering 
fick du lära dig hur du kunde räkna om Försäljningsprislistor med procent eller med be-
lopp.

•	 Byt	till	flik	3. Inköp.

Här visas två andra typer av priser på en artikel, kalkylpris och leverantörspris.

Det kalkylpris du lägger in används vid beräkningen av täckningsbidraget, alltså din 
vinst när du säljer en artikel.

Leverantörens pris används som förslag vid inleverans via leverantörsfaktura som du såg 
tidigare.



6-9

Lager

Det priset används också som förslag när du skriver en beställning till leverantören. Pri-
set kan anges i leverantörens valuta.

Gör så här för att räkna om kalkylpriserna:

• Gå	till	Arbeta med – Artiklar/Lager – Prisomräkningar – Kalkylpriser.

I listan visas alla dina artiklar. Du har möjlighet att lägga in kalkylpris på artiklar som 
inte är lagervara. Om du inte har något kalkylpris får du inte korrekt täckningsbidrag.

• Byt	till	flik 2. Prisomräkning.

Kalkylpriset på artikeln består av tre delar: Inpris, Frakt och Övr kostn.

Först bestämmer du vad ditt nya inpris ska baseras på i området Inpris baserat på.

Om leverantörens inpris är i annan valuta sker omräkningen till kalkylpris i svenska kro-
nor enligt den valutakurs som finns angivet i programunderhållet. 

• Markera	Huvudleverantörens inpris.

Sedan anger du vilken Omräkningsprocent du vill ha.

• Skriv:	2,00 på Inpris.

• Skriv:	3,00 på Frakt i kolumnen % av inpris.

När du skriver fraktomräkningen i kolumn % av inpris kommer den nya fraktkostnaden 
att bli 3% av det nya inpriset. Om du skriver det i kolumnen Omräkn % räknas nuvarande 
frakt upp med 3%.

Om du inte vill räkna om kalkylpriset för alla dina artiklar kan du göra urval på vilket fält 
som helst i artikelregistret.

Obs!  
Om du vill att huvudleverantörens inpris ska utgöra inprisdelen av kalkylpriset väljer du 
Omräkn % 0,00 %.
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Det ser ut så här när du gjort dina val:

• Klicka	på	knappen	Beräkna eller välj Kommando – Beräkna.

• Svara	Ja på frågan Vill du utföra beräkningen?.

• Byt	till	flik	1. Kalkylpriser.

Det är ännu inget som är förändrat i artikelregistret. Om du vill kan du nu bearbeta dina 
priser manuellt på denna flik. Du kan också ta bort hela omräkningen genom att välja 
Kommando – Rensa eller klicka på Rensa nypriser. Då rensas alla priser på denna flik 
och du kan gå tillbaka till flik 2. Prisomräkning och göra en ny omräkning.
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Om du är nöjd med omräkningen gör du så här:

•	 Välj	Kommando – Gör definitiva.

•	 Svara	Ja på frågan Vill du ersätta de gamla kalkylpriserna med de nya?.

Nu har du möjlighet att uppdatera kalkylpriset på de offertrader, orderrader och faktura-
rader som inte är definitiva.

•	 Svara	Nej på frågan om att uppdatera kalkylpriser.

Bilden töms och kalkylpriserna har uppdaterats.

•	 Stäng	alla	fönster.
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