Egyedi árak modul
A modul segítségével bonyolult árrendszerek automatikus kezelésére is alkalmas a program. Az egyszer jól kialakított
eladási árrendszer meggyorsítja és megkönnyíti az értékesítés folyamatát.
A termékek és vevők csoportosításával különböző árkalkulációs variáció valósítható meg, akár fizetési
módonként is. Meghatározott időintervallumra is megadhatók az eladási árak. ( Időszaki akciók)
Jól megválasztott vevő-, és termékcsoport meghatározással bonyolult árrendszerek kezelését is egyszerűen lehet
kezelni a modul segítségével.
A partnerhez tartozó itt megadott fix árakat, illetve az eladási-, vagy beszerzési ár százalékában kalkulált eladási
árakat a program automatikusan kínálja fel az értékesítés folyamán. Így nincs szükség külön árlistákban való
keresgetésre. Az árváltozások ( beszerzési-, vagy eladási ár módosításával) rögzítése elég a teljes körű árváltozás
elvégzéséhez. Nincs szükség a különböző 'egyedi árak' kiszámításához és rögzítéséhez.
A megadható eladási ár képzések:
1.,

Partner, Termék, fix ár
Egy partnernek egy adott termékre egyedi fixen rögzített áron történő értékesítés estén. (NETTÓ
ELADÁSI ÁRAT kell rögzíteni)

2.,

Partner, Termék, Százalék
Egy partnernek egy adott termékre a terméktörzsben rögzített eladási árból adandó %-os
kedvezménnyel csökkentett áron történő értékesítés estén. (a kedvezmény %-os mértékét pl. 30- at
kell rögzíteni)

3.,

Partner, Termék csoport, Százalék
Egy partnernek egy adott termék csoportba tartozó összes termékének a terméktörzsben rögzített
eladási árából adandó %-os kedvezménnyel csökkentett áron történő értékesítés estén. (a kedvezmény
%-os mértékét pl. 30- at kell rögzíteni)

4.,

Partner csoport, Termék csoport, Százalék
Egy partner csoporthoz tartozó összes partnernek, az adott termék csoportba tartozó összes
termékének a terméktörzsben rögzített eladási árából adandó %-os kedvezménnyel csökkentett áron
történő értékesítés estén. (a kedvezmény %-os mértékét pl. 30- at kell rögzíteni)

5.,

Partner, Termék csoport, fix ár
Egy partnernek egy adott termék csoportra egyedi fixen rögzített áron történő értékesítés estén.
(NETTÓ ELADÁSI ÁRAT kell rögzíteni, mely a termékcsoportba tartozó összes termék eladási ára
lesz a kijelölt partnernek)

6.,

Partner, Termék csoport, Beszerzési ár %
Egy partnernek egy adott termék csoport összes termékének a beszerzési ár %-ban történő értékesítés
estén. (pl. 120-at kell rögzíteni, mely a termékcsoportba tartozó összes termék terméktörzsben
rögzített beszerzési árának 120 %-a lesz az eladási ár a partnernél, amit a program felkínál)

7.,

Partner csoport, Termék, Cikkszám ( Egyedi cikkszám modul használata esetén itt kell rögzíteni)
A kijelölt partnercsoportba tartozó partnereknek az adott termékhez tartozó egyedi cikkszám adható
meg, mely a számlán megjeleníthető. Ezt egyes cégek megkövetelik a beszállítóiktól.
Tehát például ha egy adott multi különböző telephelyeire, áruházaiba szállít be, de mindegyik egy
csoportba tartozik (a multihoz), akkor az összes kiszállításnál meg fog jelenni a beszállító által kért
saját, egyedi cikkszáma, és persze a kialkudott egyedi ár.

8.,

Partner csoport, Termék csoport, fix ár
Egy partner csoportnak egy adott termék csoportra egyedi fixen rögzített áron történő értékesítés
estén.(NETTÓ ELADÁSI ÁRAT kell rögzíteni, mely a termékcsoportba tartozó összes termék eladási
ára lesz a kijelölt partner csoporthoz tartozó összes partnernek.)

9.,

Partner csoport, Termék csoport, Árkategória (1-4)
Egy partner csoporthoz tartozó összes partnernek, az adott termék csoportba tartozó összes
termékének a terméktörzsben rögzített 4 eladási árból melyiket kínálja fel a program értékesítés estén.

(1-est, vagy 2-est, vagy 3-ast, vagy 4-est kell rögzíteni)
10.,

Partner, Termék csoport, Árkategória (1-4)
Egy partnernek, az adott termék csoportba tartozó összes termékének a terméktörzsben rögzített 4
eladási árból melyiket kínálja fel a program értékesítés estén. (1-est, vagy 2-est, vagy 3-ast, vagy 4-est
kell rögzíteni)

Ezeket a „Törzsek -> Egyedi árak” menü „Újat felvisz” funkciója alatt lehet kiválasztani és rögzíteni.

A bizonylat elkészítésénél mindig először a partnert kell kiválasztani így a program automatikusan az itt
megadott paraméterezések alapján kínálja fel a tétel rögzítésénél az eladási árat, ez természetesen mint minden
ár felül is írható.
Kedvezmények megjelenítésének beállításai:
„ Beállítások → Testreszabás → Kedvezmények”-nél a Tételkedvezmények alatt található „pipás” beállításokkal
megadható, hogy mely kedvezményfajtákat kezelje a program tételkedvezményként. Tehát a pipával kijelölt
kedvezményfajtáknál a bizonylatokon ( elsősorban a számlánál lehet fontos) a tételkedvezmény ként kezelteknél
megjelenik a listaár a kedvezmény %-os értéke valamint a kedvezménnyel csökkentett egység ár is. Ez nagy segítséget
nyújt a vevőjének bevételezéskor, mert nem kell külön kiszámolni a termék beszerzési árát.

Egyedi cikkszámok modul:
Az egyedi árak modullal együtt működő modul.
Lehetővé teszi a számlán a partner által használt cikkszámok feltüntetését is és ezekhez köthetünk egyedi eladási árakat
is.
Beállítása:
„Beállítások ->Testreszabás -> Számlakép”-nél az „Egyedi cikkszámokat a terméknévhez írja be” kipipálásával.
Rögzítés:
„Törzsek -> Egyedi árak”-nál az „Újat felvisz”-nél a „ Partnercsoport, Termék, Cikkszám” beállítással vihető fel.
(Szöveg előtti kijelölési helyre kattintva.)

