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OM UDVIDET FAKTURERING
Udvidet fakturering giver mulighed for at vise standardpris og rabatprocent på fakturaen (pr. fakturalinje), samt at
angive kundens enhedspris, rabatprocent og evt. miljøafgift individuelt pr. fakturalinje i stedet for at benytte samme
værdier på alle turens fakturalinjer.

Følgende indstillinger af options er nødvendige for at kunne benytte udvidet fakturering:
10105
Udvidet fakturering
Værdi: 1 (Ja)
10104
Kode genereret PDF faktura
Udvidet fakturering virker ikke på andre udgaver af faktura.

Værdi: 1 (Ja)

11040
Kunde/vare/pris/rabat (Pris/rabat matrix)
Værdi: 1 (Ja)
Udvidet fakturering indbefatter brug af rabatter, herunder faste rabatter angivet i Pris/rabat matrix.

Ønsker man at kunne angive miljøafgifter, så er følgende indstilling af options nødvendig:
11064
Brug og tilføj miljøtillæg
Værdi: 1 (Ja)

PRIS PÅ TUREN
’Kunde pris’ på turen hentes via Pris/rabat matrix ud fra valgt vare hvis muligt – ellers direkte fra varen. Den kan ikke
angives manuelt, når udvidet fakturering benyttes.
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FØRSTE AUTOGENEREREDE FAKTURALINJE
Hvis udvidet fakturering er slået fra, så opdateres 1. autogenerede fakturalinje automatisk med ændringer foretaget
på selve turen, indtil denne fakturalinje manuelt ændres.
Benyttes udvidet fakturering, så opdateres 1. autogenerede fakturalinje som udgangspunkt ikke automatisk ud fra
ændringer foretaget på turen – undtaget er dog antal, hvis ’Kunde pris type’ på turen er af en type, som indeholder en
enhed, f.eks. pr. time eller pr. person.

NYE FELTER PÅ FAKTURALINJER
På hver enkel fakturalinje kan man angive kundens enhedspris, rabatprocent og miljøafgift (hvis option 11064 er sat til
Ja).
Evt. rabat angivet i Pris/rabat matrix overføres automatisk til ’Kunde rabat %’ på 1. autogenererede fakturalinje.

’Stk. pris’ kan ikke ændres manuelt – den beregnes automatisk ud fra varens standard pris, samt ’Kunde enhedspris’
og ’Kunde rabat %’ angivet på den enkelte fakturalinje.
Den endelige stk. pris beregnes, når fakturalinjen gemmes.
Bemærk:
På 1. autogenerede fakturalinje kan ’Antal’ heller ikke ændres manuelt, hvis ’Kunde pris type’ på turen er af en type,
som indeholder en enhed, f.eks. pr. time eller pr. person. Så bliver den i stedet udregnet automatisk.
Gælder ikke for senere tilføjede fakturalinjer.
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FAKTURA MED STANDARDPRIS OG RABAT
Standardpris og rabatprocent angivet på fakturalinjer fremgår af genereret faktura:

INFORMATION
BRUG FOR HJÆLP?
Hvis I har spørgsmål ift. opsætning i webTour, så kontakt venligst support@webTour.dk.
Ved ønske om telefonisk kontakt, så ring venligst på tlf. nr.: 70 200 698.

4

