
Създаване на ценови листи

Отворете падащо меню „Ценообразуване“ в бекофис приложението и изберете „Ценови листи“.

Бутон + ще изведе екран за въвеждане на наименование на ценова листа. Въведете и потвърдите
името на новата ценова листа и тя ще се появи в списъка ценови листи. Създадената ценова
листа все още няма въведени цени за материалите,  затова я маркирайте и в дясната част на
екрана ще се зареди (в грид) пълен списък с наличните в базата материали.

Използвайте групиращия панел за да изтеглите в него една или няколко колони, които да ви
позволят  да  разпознаете  по-лесно  търсените  артикули  (в  примера  с  екрана  по-горе  сме
групирали по категория). Също така можете да използвате филтриращите възможности на грида
или вградения търсещ механизъм (повече информация за работа с грида ще намерите в документ
„Функционални възможности на грида“).

При ценообразуването на материал разполагате с няколко метода за указване на цена. В грида с
материали,  колона  „Вид“  е  падащ списък,  от  който можете  да  изберете  методите:  стойност,
процент -, процент +, стойност -, стойност +.

Стойност
При избран метод на ценообразуване „Стойност“,  в колона „Стойност“ се въвежда директно
цена, която ще бъде активна при задействане на ценовата листа.

Процент +
При  избран  метод  на  ценообразуване  „Процент  +“,  в  колона  „Източник“  (падащ  списък)
изберете цена или покупна цена, след което в колона „Стойност“ въведете процента на надбавка.



Процент -
При избран метод на ценообразуване „Процент -“, в колона „Източник“ (падащ списък) изберете
цена или покупна цена, след което в колона „Стойност“ въведете процента на отстъпка.

Стойност +
При  избран  метод  на  ценообразуване  „Стойност  +“,  в  колона  „Източник“  (падащ  списък)
изберете  цена или покупна цена,  след което в  колона „Стойност“  въведете  сума,  с  която да
повишите цената от колона „Източник“.

Стойност -
При  избран  метод  на  ценообразуване  „Стойност  -“,  в  колона  „Източник“  (падащ  списък)
изберете  цена или покупна цена,  след което в  колона „Стойност“  въведете  сума,  с  която да
понижите цената от колона „Източник“.

Тези методи могат да бъдат приложени на избрани или всички материали. За материалите без
въведена стойност ще се прилага основната цена (от картона на материала).

Групово прилагане на цени в ценова листа
Разполагате с два варианта за групово прилагане на цени в ценова листа. За целта използвайте
намиращите се над грида таб елементи с имена „Глобални правила“ и „Редакция на селекция“.

Глобални правила
Чрез глобалните правила можете за приложите метод на ценообразуване по подразбиране за
избраната ценова листа.

Глобалното правило не пречи на добавянето на изключения за отделни материали. Ако прило-
жите метод за ценообразуване върху материал (в ценова листа с глобално правило), този метод
ще бъде по-силен от глобалното правило.

Редакция на селекция
Тази функционалност ще ви помогне да приложите ценови метод върху повече от един ма-
териал. Селектирайте група от материали и въведете метод на ценообразуване. Бутон „Приложи
новите стойности“ ще разнесе въведената стойност върху всички избрани материали.

Приложение на глобалните правила

Пример:  ако  желаете  да  създадете  ценова  листа  „отстъпка  20%“,  приложете  глобално
правило  с  параметри  вид  „Процент  -“,  източник  „Цена“  и  стойност  „20.00“.  Така  при
активиране на тази ценова листа за всички материали ще се приложи въведената отстъпка.
Това ще важи и за всички новосъздавани материали.
Ако желаете да изключите от глобалното правило стоките от категория „Безалкохолни“:
1. преминете в „Редакция на селекция“
2. изнесете колона „категория“ в групиращия панел
3. маркирайте всички стоки в категория „Безалкохолни“
4. въведете метод „процент -“, източник „цена“, стойност „0“ и приложете
На  финала  ще  имате  ценова  листа  с  20  %  отстъпка  за  всички  материали  без  тези  от
категория „Безалкохолни“.



Ценообразуване материали

Отворете падащо меню „Ценообразуване“ в бекофис приложението и изберете „Ценообразуване
материали“.

В екран „Ценообразуване материали“ можете да променяте основната продажна цена на мате-
риалите.

Изберете  желаната  категория.  Използвайте  отметка  „Съдържание  на  подкатегориите“  за  да
видите всички материали под селектираната категория в дървовидната структура.

След въвеждане/редакция на стойност в колоната „Цена“ в следващите две колони можете да се
информирате за процентите надценка, съответно:

„Ц-ПДЦ“ - съотношение цена към последна доставна цена
„Ц.СДЦ“ - съотношение цена към средна доставна цена

Колоните „Цена“, „Ц-ПДЦ“ и „Ц-СДЦ“ са свързани. Редакцията на стойност във всяка от коло-
ните автоматично преизчислява стойностите с другите две колони.

Ако маркирате един или повече материали и натиснете бутон „Детайли“, то в колоната „Де-
тайли“ ще получите информация за промени в покупната цена на материали, на които следва да
обърнете внимание. Зелена стрелка нагоре означава, че покупната цена се е повишила, докато
червена стрелка нагоре, че цената на покупка е понижена.



Действия със селекция
Ако желаете да приложите групово действие върху селектирани материали, направете вашата
селекция и въведете метод, източник и стойност над основния грид. Бутонът „Приложи новите
стойности“ ще промени цените на всички селектирани материали.


