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Hvordan laver jeg nemt en prisjustering i C5? 
Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version 2012) 

  
Sådan laver du nemt en prisjustering i C5 

Du har muligvis brug for at foretage prisjusteringer af og til. Hvis den justering, du skal foretage, er den 
samme for flere varer, enten procentvis eller et fast beløb, kan du bruge prisændringskørslen i 
regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5. Det betyder, at du ikke behøver at slå de enkelte varer op 
og rette én varer ad gangen.  

Hvis du derimod kun skal ændre prisen på enkelte varer, vil det nemmeste sandsynligvis være at gøre det 
manuelt.  

 

Lav en prisjustering via prisændringskørslen 

 

Når du starter prisændringsfunktionen under Lager/Periodisk/Prisændring, får du mulighed for at vælge, 
hvilke varer du vil ændre.  

Du kan afgrænse din søgning ved hjælp af de felter, der er i lagerkartoteket (i øverste del af 
afgrænsningsboksen) og de felter der er i lagerprisgrupper (i nederste del af boksen). Du finder dem under 
Lager/Tilpasning/Prisgrupper.  

Du skal være opmærksom på, at du ikke får afgrænset på en sådan måde, at funktionen ikke finder nogle 
varer at opdatere. Eksempelvis, hvis varerne i intervallet [11-01] – [21-01] ikke er enten Varetype ”Vare” 
eller Varetype ”Ydelse” vil der ingenting ske.  
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Når du har afgrænset på de varer, du ønsker at opdatere, klikker du [OK].  

Du skal nu vælge, hvordan du vil opdatere priserne. 

 

I skærmbilledet Prisændring kan du vælge nedenstående muligheder i forhold til, hvordan priserne skal 
opdateres: 

Beregn: Salgs- eller Kostpris 

Metode:  Netto, Brutto, Iflg. DG, Sletning eller Sæt. 

• Netto: Prisen beregnes på baggrund af eksisterende pris. 
• Brutto: Prisen beregnes på baggrund af den fremtidige pris. 
• Iflg. DG: Prisændringen beregnes som ønsket DG i forhold til kostpris. 
• Sletning: Sletter kost- eller salgspris. 
• Sæt:  Sætter prisen til det beløb, du har angivet. 

”Opret”: Opretter de prisgrupper, du finder under tilpasning og beregner prisen på baggrund af den 
prisgruppe, du angiver under Fra prisgruppe. 

Når du har foretaget dine valg, skriver du ”Start” i feltet og klikker [OK].  

Funktionen starter, og de valgte priser ændres.  


