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RCS har udviklet Prislistemodul, der kan skræddersys efter dine behov.

RCS IT præsenterer Prislistemodul
RCS IT har skabt prislistemodulet, som er særligt velegnet til prislister, 
mængderabatter og specialpriser i SAP Business One.
Prislistemodulet giver virksomheden en hurtig måde at vedligeholde mange 
prislister på. Hvis virksomheden har prislister fra leverandører, kan importfunktionen 
let konfigureres til at importere disse uanset filformat.
Ligeledes er det også let ud fra en eksisterende prisliste at oprette nye prislister.

Med RCS Prislistemodul kan du håndtere
 » På en enkel måde vedligeholde og håndtere prislister, mængderabatter og  
specialpriser.

 » Importere forskellige filformater
 » Eksportere data fra prislistemodulet til Excel regneark, dernæst importere data 
tilbage i prislistemodulet og til sidst opdatere SAP Business One.

 » Opdatere prislisterne og manipulere prislisterne ved f.eks. at trække standard-
prislister fra Business One ud i modulet, manipulere priserne ved f.eks. at forhøje 
dem og dernæst opdatere SAP Business One igen.

Prislistemodul

Gode 
Grunde3 1. Du får en overskuelig måde at vedligeholde 

prislister på, hvilket effektiviserer dit arbejde.
2. Du kan ændre alle priser på en gang. Det gør 

arbejdet hurtigt og nemt.
3. Du får overblik, fordi du kan se alle kladder i 

systemet.
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Med Prislistemodul kan du håndtere (fortsat)
 » I en bestemt periode vælge, at der er en særlig pris, der gælder. F.eks. en bestemt 
stykpris eller en anden pris ved køb af flere enheder

 » Opdatere katalognumre
 » Importere leverandørens prislister
 » Importere mængderabatter og specialpriser
 » Benytte søg-/erstat-funktion, så der f.eks. let kan ændres en anden prisliste
 » Benytte multiplikatorfunktion, så du f.eks. kan hæve eller sænke prisen på en 
vare med f.eks. 10 pct.

 » Slette specialpriser og mængderabatter samt nulstille prislisten


