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Inledning Ahlsell Office Artiklar 

Under menyalternativet Artiklar finns funktioner för Ahlsell Office artikelhantering. Det är bland 

annat här som man registrerar och skapar sina artiklar samt underhåller artikelpriser. 

 

 
 

Generella funktioner 

 

 

 Används för att lägga till rader. 

 

 Redigera vald post 

 

 Skriv ut enligt urval som gjorts på skärmen 

 

 

 Ta bort vald post 

 

 Ändra inställning för vald post.  
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Artikellista 

Under alternativet Artikellista redigeras artiklar och priser för det egna företaget. Bilden är 

indelad i två halvor där den övre halvan avser artikelnummer och benämningar. I den nedre delen 

redigeras artikelns olika priser. 

 

 
 

Skapa/ ändra artiklar 

 
 

Artikelnummer. Unika artikelnummer 

 

Beskrivning. Beskrivning på artikeln. 

 

Grupp. Används för att gruppera artiklar där syftet är statistikuppföljning samt  

styrning av särkontering, rabatthantering. Se separat avsnitt om inställning för artikelgrupper.  
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Används för. Här talar du om för systemet artikelns användningsområde. Du kan ange: 

- Material. Används för alla artiklar som inte skall ha något av nedan funktionalitet. Observera att 

det bara är materialartiklar som lagerhanteras. 

- Arbete/Tjänst. Märk arbetsartiklar med denna hantering. Dessa artiklar särhanteras på olika 

sätt i systemet, t.ex. vid returhantering i butikssystemet och nettovärdesberäkning i order. Du kan 

också använda detta som ett urval när du tar ut artikellistor eller försäljningsstatistik. 

- Restid. För att kunna särskilja på de artiklar som avser resor. Restid inkluderas ej i tex ROT-

beräkning eller som arbetad tid i order. 

- Acontoavdrag. För att kunna skilja på andra och artiklar som avser acontoavdrag. Acontoavdrag 

visas också separat i nettovärdesberäkning. 

- ROT- avdrag. Artiklar som är märkta som ROT-avdrag hanteras mycket speciellt när de används 

i order och visar en tilläggsdialog där man skall ange olika uppgifter som skattemyndigheten 

måste. ROT-avdrag skall användas tillsammans med arbetsartiklar för att kunna ge förslag på 

avdragbelopp. 

- Externt arbete. För att kunna skilja på andra och artiklar som avser debitering av externt inköpt 

arbete. 

- Arbete som ej ingår i ROT. Detta val används för arbetsartiklar där ROT-avdrag ej medges, t.ex. 

reparation av värmepump och oljepannor. 

 

Skapa ändra artikelpriser 

 

 
 

 
 

 

Prisregister. Ange här till vilket prisregister som du vill skapa priset i. För egna artiklar används 

normalt prisregister E1. 

 

Rabattgrupp. Om artikelns pris ska användas för att räkna ut ett netto via en leverantörstabell 

ska artikeln rabattgrupp anges här. 
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Prissättning 

Det är prissättning som används i order och beställningar. I prislistan finns angivet vilket eller 

vilka prisregister som skall användas samt vilken prioritet som respektive prisregister ska ha. 

Exempelvis så tar prislistan ”Ahlsell Netto” priser från prisregistret med rabatt avdragen från 

Ahlsells rabattabell. Prislistan ”Ahlsell GNP” är en annan prislista UTAN koppling till rabattabell. 

 

 
 

Ändra inställning för prissättning 

 

Här kan du ange vilken prioritering som ska gälla för vald prissättning. Genom att klicka på 

pilarna till höger kan prioriteringen ändras. 

 

 
 

Kundunika priser 

 

Om du vill att en kund ska ha ett unikt pris på vissa speciella artiklar, kan du göra det i denna 

rutin. (Du kan också göra detta under Kundunika priser i kundregistret). Detta används oftast för 

olika tjänsteartiklar som arbete och resor. Detta pris gäller före (överrider) alla andra 

prisinställningar som kan göras i Ahlsell Office. 
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Kundrabatttabeller 

 

Kundrabattabeller kopplas på kund och används för att ge rabatt på artiklar som tillhör samma 

artikelgrupp. 

 

 
 

Leverantörsrabattabeller 

Leverantörsrabattabeller används främst för att räkna ut ditt inpris på artiklarna. I flera 

hantverksbranscher har man ofta flera grossister som kan leverera samma artiklar. Från varje 

grossist kan man få rabatt på ett s.k. grundnettopris som kan vara olika för olika artiklar. 

Artiklarna delas då in i s.k. material- eller rabattgrupper för att förenkla rabattgivningen.  

 

I leverantörsrabattabellen kan du manuellt, eller via inläsning från diskett eller fil ange dina 

rabatter per grupp. Du kan ha en separat rabattabell från varje grossist. 

 

 
 

Inläsning av rabttfil 

 

 
 

Ange sökvägen till rabattfilen som du fått från grossisten. 
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Artikelgrupper 

Alla artiklars som säljs konteras och hanteras enligt de generella villkor för kontering mm som 

styrs via grundinställningarna. Dock finns ofta behov av att särhantera vissa artiklar på olika sätt, 

t.ex. kontering, moms och rabatter. Detta görs via artikelgrupper. Varje artikel kan ingå i en 

artikelgrupp, detta anger du på artikeln. 

 

 


