
Skab bedre og mere 
korrekte avancer 
med Datacon 
Priskalkulation

Med Datacons priskalkulationssystem bliver du 

endnu bedre til at sikre korrekte avancer - endda i et 

endnu højere tempo end du er vant til.



Skab bedre og mere korrekte avancer med Datacon 

Priskalkulation

Har din virksomhed svært ved at nå at få opdateret jeres salgspriser i takt med, at omkostningerne ændrer 

sig?

Har I svært ved at holde styr på svingende fragtomkostninger eller valutakurser?

Er dine indkøbere eller vareplanlæggere trætte af, at bruge lang tid på at vedligeholde lange regneark med 

endeløse linjer af varer der hver især indeholder mange forskellige delomkostninger, såsom fragt, 

indkøbspriser, klargøring, afgifter mm.?

Kunne du tænke dig et system der automatisk kalkulerer salgspriser på alle dine varer, uden at skulle ind at 

rette på hver enkelt vare?

Ville din virksomhed kunne gøre gavn af et system der både sparer dig tid, men også giver dig mere eksakte 

data til at kunne sikre de korrekte avancer på dine varer – og dermed de rette priser?

Hvis du kan nikke genkendende til en eller flere af overstående spørgsmål, så er Datacon Priskalkulation

med al sandsynlighed noget for dig.



Hvad er det?

Datacon Priskalkulation er et fleksibelt priskalkulationssystem, som henvender sig til 

handelsvirksomheder, der anvender Dynamics 365 for Finance & Operations.

På basis af kalkulationsmodeller, indkøbspriser, stamdata på varerne, afgiftskoder, fragtkoder og 

avancekoder dannes kalkulationsforslag for de enkelte varer, herunder varianter.

Der kan opsættes en arbejdsgang, så de enkelte varekalkulationer automatisk kan genbehandles (fx efter 

ændring af stamdata) og overdrages til godkendelse af en anden bruger, hvorefter kostpriser og 

salgspriser kan opdateres.

Der dannes automatisk en kalkulation af en vare, når der foretages ændring af de varestamdata, som 

indgår i kalkulationen. Alternativt kan man bestille kalkulation af en række varer efter kriterier, såsom 

varenumre (fra/til), avancekoder eller andet.

Ved ændring af tillægssatser såsom fragtrater eller punktafgifter, spørger systemet om man med det 

samme vil beregne nye kalkulationer for alle de varer, som bliver berørt af ændringen.



Kalkulationsmodellerne beskriver hvilke elementer, der kan indgå i kalkulationen, og kan frit defineres for 

den enkelte vare. Det omfatter blandt andet:

Købspris

Avancekode

Indholdets rumfang

Indholds-antal

Nettovægt

Klargøring

Du kan frit definere dine egne formler og få beregnet hensættelser, eksempelvis fragt, punktafgifter, 

palleudgifter og klargøring. Resultatet af en godkendt og bogført kalkulation vil være, at der pr. lokation 

dannes en kostpris, en salgspris og diverse hensættelser til hjemtagelsesomkostninger.

Anvendelsen af lokation betyder, at man kan have differentierede kalkulationer, afhængig af hvor varen 

købes hjem til. Eksempelvis kan fragten være større til nogle områder, eller der kan være forskellige 

afgiftsberegninger.

Hensættelserne dannes pr. købsenhed, fordelt på de forskellige elementer, fx fragt og punktafgifter.

Salgspriserne gemmes i prisregisteret (handelsaftalerne) til igangsætning med det samme eller på et senere 

tidspunkt efter eget valg, og afrundes i henhold til de opsatte afrundingsregler i systemet.



Hvad betyder det for dig?

Muligheden for automatisk kalkulering gør, at du kan beregne dine salgspriser endnu hurtigere end du er 

vant til

Dine medarbejdere slipper for manuelt at skulle opdatere priser for samtlige varer, men kan med smarte 

workflows få systemet til selv at opdatere alle de berørte varer med få klik

Det sparer dig tid og dermed omkostninger, og bidrager positivt til arbejdsglæden

Ved at benytte automatisk kalkulering fjerner du risikoen for manuelle fejl og kan derfor få mere eksakte 

data, så du kan sikre de korrekte avancer på dine varer

Ved at sikre korrekte avancer, sikrer du samtidig at du får de rette priser, så du hverken taber penge, men 

omvendt heller ikke sætter for høje priser

Når du sætter de korrekte priser, vil du opleve et bedre match imellem avancen og det som kunden er villig 

til at betale, og kan derfor rykke mere indtjening direkte til bundlinjen

Kontakt os for yderligere information

Kunne du tænke dig at høre mere om Datacon Priskalkulation?

Vi har over 30 års erfaring i branchen og er Microsoft Gold Partner på Enterprise Ressource Planning, 

hvilket repræsenterer det højeste niveau af kompetencer og ekspertise på Microsofts teknologier.

Kontakt os i dag enten via telefon eller e-mail, hvis du har lyst til at vide mere.

+45 71 902 625

ape@datacon.dk

www.datacon.dk


