Prisopdatering

Prisopdatering på markblade
Generelt

Dette afsnit omhandler prisopdatering af midler på
markbladene.
Fremgangsmåden er den samme uanset på hvilken af
fanerne i markbladet du arbejder.
Formålet er at give dig et overblik over, hvordan du opdaterer
priser på registreringer

Priser i programmet
Priser på midler kan ses i
både kartoteker og på
markbladene.
Kartoteker
Prisen i kartoteket bliver
anvendt på alle nye
registreringer. Kopieres der
fra en standardplan, er det
ligeledes kartoteksprisen der
anvendes. Kartoteksprisen er
den samme i alle høstår
Markblade
Prisen på registreringerne i
markbladene bliver anvendt til
afrapporteringer. Dvs. ved
beregning af dækningsbidrag
og andre økonomiske
beregninger på registreringer

Prisopdatering af markblade
Når du retter priserne i
kartoteket, bliver priserne
ikke automatisk rettet på
markbladene.
Ønsker du at opdatere priser
på allerede oprettede
registreringer, kan du
anvende funktionen
Prisopdatering på fanen
Sammentælling i bunden af
markbladet.
Funktionen overfører
kartoteksprisen for alle viste
midler.

Side 1

Prisopdatering

Info-dialog
Når funktionen kaldes, vises
antal midler for hver emne
der bliver prisopdateret for.
Svar bekræftende for at
overføre den aktuelle
kartotekspris til alle viste
behandlinger på markbladet.

Juster priser i forhold til kartoteksprisen
Der er mulighed for, at
opdatere priserne på de viste
behandlinger med en justeret
udgave af kartoteksprisen.
Marker i feltet Juster i
forhold til kartoteksprisen
med og indtast procentsatsen
i talfeltet.
Faciliteten kan anvendes, hvis
man f.eks. har en
pasningsaftale, hvor alle
priser justeres med en fast
procentsats i forhold til egne
priser.

Priser bliver ens
Når der prisopdateres, bliver
kartoteksprisen overført til
alle viste registreringer i
markbladet som en absolut
værdi.

Før prisopdatering

Dvs. efter prisopdatering har
alle registreringer med samme
middel den samme pris. Dette
gælder også, selv om der var
forskellige priser på samme
middel før prisopdateringen.
Efter prisopdatering

Side 2
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Afgræns markbladet
Hvis du kun ønsker at
prisopdatere udvalgte
midler/behandlinger, skal du
afgrænse markbladet så netop
de ønskede behandlinger
vises.
Med afgrænsningsfaciliteterne
i toppen af markbladet kan
der afgrænses på følgende:
- udvalgte marker/afgrøder
- kun planlagte/udførte
registreringer
- en bestemt periode
- udvalgte midler

Prisopdatering fra Konsulentkartotek
Hvis du kun ønsker at
prisopdatere med priser fra
Konsulentkartoteket,
anvendes knappen
Prisopdater fra
konsulentkartotek
Faciliteten fungerer som den
almindelige prisopdatering,
blot hentes priserne fra
konsulentkartoteket der er
valgt på brugerstyringen.
Vær opmærksom på, at det
kun er priserne på
registreringerne der
prisopdateres (der
prisopdateres ikke i bedriftens
kartotek).
Hvis et middel ikke findes i
konsulentkartoteket, forbliver
prisen uændret.

Side 3

