Trojka

Erhvervsøkonomi C – Vejledninger

Niveau C - Kapitel 30 – Økonomistyringssystem

Oprettelse af vare
Oplysninger

Forklaring

Nummer

Her skal varen tildeles et unikt nummer. Det er ikke et krav, at varer oprettes i
numerisk rækkefølge, men det kan være en god idé for overskuelighedens
skyld.

Varegruppe

Her vælges den varegruppe, varen tilhører.

Kategori

Her kan der tilknyttes en kategori til den vare, der skal oprettes. Dette kræver,
at der på forhånd er oprettet en kategori. Det kunne fx være kategorien
”løbesko”, hvor varen, som skal oprettes, hører til.

Navn
Beskrivelse

Varen skal altid kunne identificeres i e-conomic, da flere af SportsMagasinets
varer kan ligne hinanden, blot med små forskelle. Det er derfor vigtigt at give
hver enkelt vare et passende navn og en grundig beskrivelse.

Salgspris

Varens salgspris, pr. stk., ekskl. moms.

Enhed

Vælg enten ”stk.” eller ”timer”, alt efter om varen eller ydelsen sælges i stk.
eller i timer.
Her kan varen tildeles en unik stregkode til et scanningssystem, som du
kender det fra fx supermarkeder.
Hvis der opbevares varer på flere lagre, kan der oprettes lokationer i economic, for at holde styr på hvilket lager varen er på.
Her kan der angives et minimum antal af denne vare, der skal være på lager.
Det kan være i forbindelse med genbestilling hos leverandører, der ofte sker
automatisk.
Det antal varer, der minimum skal bestilles pr. ordre.

Stregkode
Lokation
Minimumlager

Minimumordre
Vejl. kostpris

Vejl. pris

Adgang

Varerabatgruppe
Bruttovægt
Nettovægt
Rumfang

Her kan en vejledende kostpris indtastes, hvis der sælges varer, før de er
indkøbt til lageret. Den helt korrekte indkøbspris bliver altså ikke registreret,
men derimod et gennemsnit af hvad den plejer at være.
Nogle gange oplyses en vejledende pris på den enkelte vare, som en
vejledning til debitorer, på hvor meget varen kan sælges for. Det er dog
ulovligt at diktere en salgspris.
Findes varen i varesortimentet og ønsker SportsMagasinet at sælge varen, skal
adgangen være ”Åben”. Ellers kan der ikke faktureres for varesalg på varen.
En vare kan være ”spærret”, såfremt den ikke længere findes i
SportsMagasinets varesortiment, eller at SportsMagasinet ønsker at stoppe
salget for en periode.
Hvis varen hører til en bestemt rabatgruppe, kan den tilknyttes her. Det
kræver, at varerabatgruppen er oprettet i e-conomic på forhånd.
Her kan der angives mål og vægt på varen, såfremt det fra debitorens side
ønskes, at disse oplysninger skal med på fakturaen

