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1. WinPrice XL
Tack för att du har valt WinPrice XL. Vi som jobbat med att utveckla programvaran hoppas
den kommer att underlätta administrationen av dina prislistor.
Med hjälp av WinPrice XL kan du utnyttja kraften i Microsoft Excel för att på ett enkelt sätt
hålla priserna i ditt XOR Compact artikelregister aktuella. Här är några exempel på vad du
kan göra:
•
•
•
•

Läs in Excel-prislistan från din leverantör direkt till artikelregistret i XOR Compact.
Låt WinPrice XL räkna ut dina inköpspriser och överför dem till artikelregistret i
XOR Compact.
Räkna med hjälp av Microsoft Excel ut egna försäljningspriser och inköpspriser och
överför dessa till artikelregistret i XOR Compact.
Genom att sortera Excel-prislistan och markera önskade artiklar eller genom att
använda dig av det nya systemet artikelgruppsbaserad inläsning kan du lätt välja vilka
artiklar du vill läsa in. Då slipper du ha artikelregister som innehåller tiotusentals
artiklar som inte behövs.

WinPrice XL är ett tillägg för Microsoft Excel. Det innebär att du när som helst, i vilket
Excel-blad som helst, kan nyttja funktionerna i WinPrice XL.

2. Installation
2.1. Systemkrav
WinPrice XL kräver att följande mjukvara finns installerad på din dator.
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows 98 eller senare. Windows NT4 med Internet Explorer 3.02 eller senare
Office 2000
XOR Compact 4, S eller 5
Adobe Reader eller motsvarande programvara
Visual Basic 6.0 Runtime
Windows Script 5.0 eller senare
Microsoft Data Access Components 2.5 eller senare (MDAC)
Microsoft .NET Framework 2.0

För att kunna visa rapporten som skapas efter att en export slutförts måste Internet Explorer
5.0 eller senare finnas installerat på datorn.

2.2. Installera
Installationen av WinPrice XL sker I fyra steg vilka beskrivs nedan.

2.2.1. Installera komponenter
För att kunna använda WinPrice XL måste vissa komponenter finnas installerade i din dator.
Dessa komponenter finns på CD-skivan under mappen Extra eller på Internet.
För att undvika problem bör du installera samma språkversion av komponenterna som på ditt
operativsystem. På CD-skivan finns komponenter på svenska och engelska. Om ditt
operativsystem är på något annat språk måste du ladda ner komponenterna från Internet.
Länkar till alla komponenter hittar du i dokumentet som visas när du stoppar i CD-skivan i
din dator.
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Komponenterna du måste installera är:
•
•
•
•

Visual Basic 6.0 Runtime
Windows Script 5.0 eller senare
Microsoft Data Access Components 2.5 eller senare (MDAC)
Microsoft .NET Framework 2.0

Har du Windows 2000 eller senare så finns redan dessa komponenter i ditt system eftersom de
installeras tillsammans med operativsystemet.

2.2.2. Installera WinPrice XL
Installationen av WinPrice XL sköts av ett vanligt installationsprogram. Nedan beskrivs några
av stegen.
Installationssteg
XOR Compact
Välj installationskatalog
Avslutar installationsguiden

Beskrivning
I denna ruta anger du sökvägen till din XOR Compact mapp.
Sökvägen kommer att läggas till i miljövariabeln PATH.
I denna ruta anger du den mapp där WinPrice XL kommer att
installeras.
I vissa fall kan du behöva starta om dator efter installationen
av WinPrice XL. Om det behövs kommer
installationsprogrammet att säga till.

2.2.3. Ladda WinPrice XL i Excel
Efter att installationen är slutförd kommer WinPrice XL att laddas automatiskt varje gång du
startar Excel. Tryck på WinPrice XL knappen i verktygsfältet för att starta programmet.
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2.3. Avinstallation
För att WinPrice XL skall avinstalleras korrekt måste du först inaktivera det i Excel och sedan
ta bort det genom att följa nedanstående steg.
1. Starta Excel och tryck på WinPrice XL-ikonen så att huvudfönstret visas. Tryck nu på
Avbryt. WinPrice XL kommer fortfarande att finnas laddat i bakgrunden.
2. I Excel väljer du Verktyg, COM-tillägg för att visa fönstret med dina installerade
tillägg. Om inte COM-tillägg finns att välja i menyn så läs bilaga A för att få
instruktioner till hur du visar den.
3. Se till att WinPrice XL är markerad och tryck på knappen Ta bort.

4. Verktygsfältet för WinPrice XL kommer nu att avlägsnas. Du kan nu stänga Excel.
5. Avinstallera programmet genom Lägg till eller ta bort program i Kontrollpanelen.
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3. Användning
I WinPrice XL utför du dina uppgifter med hjälp av steg för steg guider. Du navigerar dig
genom guiderna genom att ange vissa val och använda Föregående och Nästa knapparna.
Om du trycker på knappen Avbryt återgår du till att arbeta i Excel och WinPrice XL återställs
till utgångsläget.

3.1. Grundinställningar

3.1.1. XOR Compact företag
I listan med databaser visas de databaser som finns registrerade i XOR Compact. Om du
jobbar mot XOR Compact 4 finns knappen Bläddra där du kan leta dig fram till den
Compact.dbd fil som hör till det önskade företaget.
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3.1.2. Enhetstexter
Klicka på knappen Enhetstexter för att ändra de poster i XOR Compacts textregister som
behövs för att WinPrice XL skall kunna hantera enheter korrekt. Du kan redigera dina
enhetstexter efter eget behov för att få en bättre enhetshantering i XOR Compact.

Du kan ange upp till 10 olika enhetstexter men det är rekommenderat att du lämnar minst en
rad helt tom för enhetstexter som inte finns med i resten av listan.
I den vänstra textrutan anger du den enhetstext som skall visas i XOR Compact. I den högra
anger du de enheter i prislistan som skall översättas till värdet i den vänstra. Om du anger fler
enheter skall de avgränsas med tecknet ; (semikolon).
Klicka på knappen Standard för att återställa enhetstexterna till de som WinPrice XL
använder som standard.

3.1.3. Felmarkering
När WinPrice XL läser från kalkylbladen i Excel kan det hända att vissa celler innehåller
felaktiga värden. Du kan välja att markera dessa med en annan bakgrundsfärg och med en
kommentar som beskriver felet och ger dig en felkod som kan användas vid support.
Genom att kryssa i rutan om felmarkering och sedan välja en färg att markera med kommer
alla rader med felaktiga celler att markeras.
För att ta bort alla felmarkeringar som skapats trycker du på knappen Rensa.
Efter att exporten slutförts kommer du att få en sammanfattning av alla fel som inträffade i
den rapport som genereras. För att rapporten skall visas krävs att Internet Explorer 5.0 eller
senare finns installerat.
OBS! Några exempel på felaktiga värden kan vara för långa texter, otillåtna tecken och i vissa
fall även tomma celler.
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3.1.4. Skapa rapport efter slutförd prisinläsning
Eftersom skapande av en rapport kan ta lång tid om du har många artiklar i ditt artikelregister
kan du här välja att inaktivera skapandet av rapporter. Efter att prisinläsningen slutförts
kommer en vanlig meddelanderuta att visas som talar om för dig om prisinläsningen lyckades
eller misslyckades precis som om du skulle ha en dator utan stöd för rapportvisning.

3.1.5. Knappen Om
Genom att klicka på knappen Om visas din aktuella WinPrice XL version, din produktnyckel
om programmet är registrerat eller antal dagar kvar av testperioden om det inte är registrerat
och en kopia av licensavtalet.
Om programmet inte är registrerat visas även en knapp med texten Registrera. Du kan läsa
mer i kapitel 5 om hur du registrerar WinPrice XL.
I denna ruta finns även knappen Fjärrhjälp. Fjärrhjälpsverktyget låter oss på Zoff Com se
vad som händer på din dator och om det behövs, ta kontroller över din dator för att kunna
hjälpa dig på ett bättre och snabbare sätt.
Ring oss först på 0560-12000 för att försäkra dig om att det finns någon på kontoret som kan
hjälpa dig.
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3.2. Exportera

3.2.1. Excel
I steget Excel anger du från vilka kolumner informationen skall hämtas ur Excel-bladet. Alla
kolumner är valfria att ange utom kolumnen för artikelnummer som alltid krävs. Det är också
rekommenderat att alltid välja en kolumn för benämning och pris 1.

3.2.1.1. Artikelnummer
Cellen för artikelnummer kan innehålla 15 eller 32 tecken beroende på din XOR Compact
version. Om cellen är tom kommer inte den aktuella raden att läsas in överhuvudtaget. I XOR
Compact kommer texten att visas som ID.
3.2.1.2. Benämning
Cellen för benämning kan innehålla 50 eller 80 tecken beroende på din XOR Compact
version. I XOR Compact kommer texten att visas som Namn.
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3.2.1.3. Enhet
Eftersom texten för enhet måste kodas av XOR Compact är det viktigt att du förbereder
enhetstexterna innan första prisinläsningen med hjälp av knappen Enhetstexter i WinPrice
XL:s första steg.
3.2.1.4. Artikelgrupp/rabattkod
Cellen för artikelgrupp/rabattkod kan innehålla max 10 tecken. I nästa steg kan du välja att
använda artikelgruppen som Grupp i ditt XOR Compact artikelregister.
3.2.1.5. Pris 1-5
Pris 1-5 motsvarar Pris 1-5 i XOR Compact.
3.2.1.6. Inköpspris
För att räkna ut ditt inköpspris kan du använda dig av verktyget för inköpsprisberäkning under
verktygslådan (Se kapitel 3.5.1).

3.2.2. Uppdatering
I steget Uppdatering anger du hur artiklarna skall läsas in i XOR Compact.

3.2.2.1. Uppdatera endast priset på befintliga artiklar
Om detta alternativ är valt kommer endast artiklar som redan finns i artikelregistret att
uppdateras med nya priser. De val du gjort i kryssrutorna finns inte tillgängliga för ändring
men deras värden spelar heller ingen roll eftersom de inte har något med priset att göra.
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3.2.2.2. Uppdatera endast priset på befintliga artiklar och lägg till nya i artikelregistret
Om detta alternativ är valt kommer artiklar som redan finns i artikelregistret att uppdateras
med nya priser. Artiklar som inte finns kommer att läggas till med valen som gjorts i
kryssrutorna.
3.2.2.3. Uppdatera befintliga artiklar och lägg till nya i artikelregistret
Om detta alternativ är valt kommer alla artiklar som redan finns i artikelregistret att få alla
sina fält uppdaterade. Alla artiklar som inte finns i registret kommer att läggas till. De valda
alternative i kryssrutorna gäller både för gamla och nya artiklar.

OBS! De värden du anger i kryssrutorna påverkar bara existerande artiklar om
uppdateringsläget Uppdatera befintliga artiklar och lägg till nya i artikelregistret är valt.
3.2.2.4. Lägg till leverantörsnummer
Om rutan Lägg till leverantörsnummer är ikryssad kan du skriva in ett leverantörsnummer
som kommer att läggas till i fältet Lev. ID för alla nya artiklar.
3.2.2.5. Lägg till artikelnummer som Lev. Art. ID i artikelregistret
Om rutan Lägg till artikelnummer som Lev. Art. ID i artikelregistret är ikryssad kommer
det inlästa artikelnumret att läggas till som Lev. Art ID under fliken Lager i XOR Compact.
Detta krävs för att beställningsrutinen i XOR Compact skall fungera. Vid utskrift av
beställning skrivs detta artikelnummer på blanketten.

Copyright© Zoff Com AB 2007

12

WinPrice XL – Användarhandledning
Denna manual förutsätter att ditt operativsystem, Office-paket och XOR Compact använder svenska språkinställningar.

3.2.2.6. Lägg till rabattkod som artikelgrupp i artikelregistret
Om rutan Lägg till rabattkod som artikelgrupp i artikelregistret är ikryssad kommer
artikelns rabattkod att läggas till i rutan Grupp i XOR Compact. Artikelgruppen används av
XOR Compact vid sökning och sortering.
3.2.2.7. Markera dessa artiklar som lagerartiklar i artikelregistret
Om rutan Markera dessa artiklar som lagerartiklar i artikelregistret är ikryssad kommer
rutan Lagerartikel under fliken Lager att markeras i XOR Compact.

3.2.3. Konton
I steget Konton anger du vilket försäljnings- respektive inköpskonto som skall användas för
produkterna som skall läsas in. Samma konton kommer att användas till alla produkter i
prislistan. Vill du att olika produkter skall ha olika konton måste du utföra flera
prisinläsningar där du markerat de produkter som skall använda en viss uppsättning konton.

3.2.3.1. Använd standardkonton
Om rutan Använd standardkonton är ikryssad kommer de konton som är angivna som
Försäljning (26) och Varuinköp (27) i Reserverade konton i XOR Compact att användas
för de artiklar som läses in.
3.2.3.2. Försäljningskonto
Ange det försäljningskonto som skall användas för artiklarna. Du kan välja konto antingen
genom att klicka på kontot i listan eller skriva in kontonumret i textrutan. När du skriver in
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kontonumret kommer listan automatiskt att flyttas till den mest passande raden i listan så att
du enkelt kan se om du skrivit in ett korrekt kontonummer.
3.2.3.3. Inköpskonto
Ange det inköpskonto som skall användas. Listan för inköpskonto fungerar på samma sätt
som listan för försäljningskonto.

3.2.4. Inställningar
När du kommer till steget Inställningar ändras knappen Nästa till knappen Slutför. Klicka på
den för att påbörja inläsningen till XOR Compacts artikelregister efter att du angivit de
korrekta inställningarna.

3.2.4.1. Exportera endast markerade rader
Du kan välja att endast exportera de rader du markerat i Excel. Detta kan vara praktiskt om du
inte vill läsa in alla artiklar i en prislista.
OBS! Tänk på att du måste markera hela raden för att den skall räknas som markerad. Lättast
markerar du raden genom att trycka på radens nummer i Excel. Vill du markera icke
sammanhängande rader använder du tangenten CTRL.
3.2.4.2. Antal rader i början av bladet som skall behandlas som rubriker
Vissa prislistor kan innehålla rubriker. Om rubrikerna skulle läsas in finns risken att de skulle
orsaka fel i inläsningen eller XOR Compact databasen. Det är därför viktigt att du anger hur
många rader i början av kalkylbladet som skall räknas som rubriker. Du kan även ange om
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alla blad innehåller rubriker eller om bara det aktiva bladet gör det eftersom det i vissa
prislistor bara är det första bladet som innehåller rubriker.
Viktigt! Även tomma rader innan raden med rubriker räknas som rubrik rader. Om din rubrik
återfinns först på tredje raden skall alltså värdet 3 matas in i textrutan.

3.2.4.3. Artikelgruppslista
Du kan använda dig av artikelgruppslistor för att begränsa antalet artiklar som WinPrice XL
läser in. Det kan vara bra att använda om du bara har produkter från vissa av din leverantörs
artikelgrupper.
Du kan välja mellan att läsa in endast de artikelgrupper som finns markerade i den valda
artikelgruppslistan eller att läsa in allt utom de artikelgrupper som finns markerade. För att
enkelt kunna se vilka artikelgrupper som finns markerade i den valda artikelgruppslistan kan
du klicka på knappen ?.
För att skapa och redigera artikelgruppslistor använder du alternativet Jag vill hantera
artikelgruppslistor i huvudmenyn vilket du kan läsa mer om i kapitel 3.4. Hantera
artikelgruppslistor.
3.2.4.4. Ta bort inledande nollor ur artikelnumret
Om du vill kan du välja att låta WinPrice XL avlägsna alla inledande nollor ur artikelnumret.
Viktigt! Tänk på att om du avmarkerar det alternativet nästa gång du kör en inläsning skapas
det en ny artikel där artikelnumret har de inledande nollorna. Det blir alltså en helt ny artikel.
3.2.4.5. Lägg till prefix före artikelnumret
Du kan välja att lägga till ett prefix framför artikelnumret. Prefixet kan vara max tre tecken
för att minska risken för att artikelnumret blir för långt.
3.2.4.6. Lägg till suffix efter artikelnumret
Du kan välja att lägga till ett suffix efter artikelnumret. Suffixets längd kan vara max 10
tecken. Var noga med att artikelnumret inte blir för långt.
Viktigt! Tänk på att om du ändrar prefixet eller suffixet eller helt inaktiverar något av dem så
kommer en helt ny artikel att skapas nästa gång du kör prisinläsningen. För att uppdatera
priserna måste du använda exakt samma prefix och suffix som vid föregående inläsning.

3.2.5. Slutför
Under tiden för exporten kommer dialogrutan Arbetar att visa hur långt kommen exporten är
(Läs mer i kapitel 4). Under exporten kommer eventuella fel att markeras om du valt att göra
det. Alla texter som är för långa kommer att trunkeras (kapas) vid deras maximala längd. Efter
att exporten slutförts kommer rapport att visas. Du kan läsa mer om rapportens innehåll i
kapitel 4. Dialogrutan Arbetar och fönstret Rapport.
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3.3. Hantera rabattavtal

Under valet Hantera rabattavtal finner du de funktioner som hjälper dig skapa, ta bort och
undersöka rabattavtal. Om du istället är ute efter att beräkna ditt inköpspris utifrån
rabattavtalet skall du läsa vidare i kapitel 3.5.1. Beräkna mitt inköpspris.
En nyhet i WinPrice XL 2 är att du kan skapa och hantera ett stort antal rabattavtal medan du i
den gamla versionen bara kunde ha ett inläst rabattavtal åt gången.
WinPrice XL 2 kan bara hantera rabattavtal i Excel-format men du kan med hjälp av Excel
konvertera både rabattavtal och prislistor i ASCII-format till Excel-format. Läs mer i kapitel
6.2. Använda prislistor och rabattavtal i textformat.

3.3.1. Lägga till rabattavtal i databasen
I steget Lägg till rabattavtal väljer du ett rabattavtal i Excel-format att läsa in. Du ger även
rabattavtalet ett namn så att du lättare kan hitta det när det är dags att räkna ut dina
inköpspriser.
Viktigt! Se till att ta bort rader som inte skall läsas in ur rabattavtalsfilen. Exempel på rader
som inte bör läsas in är rubriker.
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3.3.1.1. Namn på rabattavtal
Rabattavtalets namn kan vara max 64 tecken långt. Namnet kan innehålla bokstäver, siffror
och understreck.
3.3.1.2. Ange sökväg till rabattavtalet
Ange sökvägen till det rabattavtal som skall läsas in. I listan visas de Excel-filer som för
tillfället är öppna. Om inte ditt rabattavtal är öppet kan du klicka på knappen Bläddra för att
välja den fil du vill läsa in.
3.3.1.3. Rabattkoden finns i kolumn och Rabattsatsen finns i kolumn
Ange de kolumner som innehåller rabattkod och rabattsats. Rader utan rabattkod kommer inte
att läsas in.
3.3.1.4. Divisor för korrigering av rabattsats
Vissa leverantörer anger rabatten i tiondels- eller hundradels procent utan decimalkomma
(exempelvis 335 för 33,5 %). För att få en korrekt rabattsats måste du i denna textruta skriva
in ett värde med vilket rabattsatsen ska divideras för att bli en korrekt procentsats. Om
rabatten ges i tiondels procent ska divisorn vara 10 och om rabatten ges i hundradels procent
ska divisorn vara 100. Om rabattsatsen redan är angiven i procent kan du lämna denna ruta
tom eller ange värdet 1.

3.3.2. Ta bort rabattavtal ur databasen
Markera det rabattavtal du vill ta bort och tryck på knappen Slutför.

3.3.3. Undersöka innehållet i rabattdatabasen
När du undersöker innehållet i rabattdatabasen kommer alla rabattkoder med tillhörande
rabattsatser från det valda rabattavtalet att exporteras till ett Excel-blad.

3.4. Hantera artikelgruppslistor

Under valet Hantera artikelgruppslistor finns funktioner som hjälper dig att begränsa
antalet artiklar som WinPrice XL läser in. Det fungerar genom att alla artikelgrupper från en
prislista läses in och du sedan får välja vilka artikelgrupper du vill behandla eller inte.

3.4.1. Lägga till en artikelgruppslista i databasen
För att lägga till en artikelgruppslista väljer du ett namn som får vara högst 64 tecken långt.
Du måste även välja den kolumn i prislistan som innehåller artikelgruppen. Tryck på knappen
Nästa och markera sedan de artikelgrupper som skall användas.
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3.4.2. Ta bort en artikelgruppslista ur databasen
Markera den artikelgruppslista du vill ta bort och tryck på knappen Slutför.

3.4.3. Redigera grupperna i en artikelgruppslista
Välj den artikelgruppslista du vill redigera i listan. Tryck på knappen Nästa och markera eller
avmarkera sedan de artikelgrupper som finns i den valda listan.

3.5. Verktygslådan

Under valet Verktygslådan finner du diverse nyttofunktioner, bland annat beräkning av
inköpspris och konvertering av pris från ören till kronor.

3.5.1. Beräkna mitt inköpspris…
Det här verktyget använder du när du vill beräkna dina inköpspriser och lägga till dem i en
kolumn i din prislista. Leverantörsprislistan saknar ju vanligtvis inköpspriset eftersom detta är
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beroende på din rabatt för respektive artikel. För att kunna räkna ut ett inköpspris måste du ha
ett inläst rabattavtal med matchande rabattkoder för den prislista du vill använda.

3.5.1.1. Beräkna inköpspris baserat på priset i kolumn
Ange den kolumn där det pris du vill beräkna inköpspriset på finns. Detta är normalt
kolumnen för Pris 1.
3.5.1.2. Rabattkod finns i kolumn
Ange den kolumn där rabattkoden kan hittas.
3.5.1.3. Placera inköpspris i kolumn
Ange den kolumn där inköpspriset skall placeras. För att inte förlora data från prislistan gör
du klokast i att välja en kolumns som är tom. WinPrice XL kommer inte att varna dig om data
kommer att skrivas över.
3.5.1.4. Använd rabattavtal
Ange det rabattavtal du vill använda för beräkningen.

3.5.2. Ta bort inledande tecken
Denna funktion är främsta avsedd för att ta bort inledande tecken ur artikelnumret men du kan
ta bort tecken ur vilken kolumn som helst. Välj bara den kolumn du vill ta bort tecken från
och hur många tecken. Du kan även välja att bara behandla markerade rader.
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3.5.3. Ändra prislistans GNP från ören till kronor
Ange den kolumn där priset i ören finns och den kolumn där du vill placera priset i kronor.
Om du väljer samma kolumn i båda fälten kommer priset i ören att ersättas med priset i
kronor.

3.5.4. Göra Excel-blad av artikelregistret i XOR Compact
WinPrice XL kan också skapa Excel-blad av ditt XOR Compact artikelregister. Du kan välja
att endast exportera artiklarna mellan två artikelnummer. Om du vill kan du även skapa ett
nytt dokument.

3.5.4. Konvertera en textfil till Excel-format
Detta verktyg används för att underlätta inläsning av textprislistor till Excel-format. Verktyget
finns eftersom textimportguiden i Excel bara klarar av att hantera 65536 rader per
textdokument.
3.5.4.1. Filnamn
Ange sökvägen till den fil du vill konvertera. Tryck på Bläddra för att välja en fil med hjälp
av en dialogruta.
3.5.4.2. Formatera prislistan
WinPrice XL placerar varje konverterad rad i en cell. För att kunna läsa in prislistan med
hjälp av WinPrice XL måste varje rad delas upp i ett antal kolumner. WinPrice XL kan för
tillfället automatiskt formatera prislistor från AutoExperten, EIO, KG Knutsson, Moel,
Selga och VVS-Installatörerna.
Om din prislista inte finns med i listan över tillgängliga format måste du välja (Manuell
formatering) och sedan dela upp raderna i kolumner manuellt med hjälp av Excels inbyggda
funktion Data, Text till kolumner.
Hur raderna skall delas upp finner du i postbeskrivningen för din prislista. För att underlätta
och snabba upp den manuella formateringen av din prislista kan du spela in ett makro första
gången du använder Text till kolumner funktionen. Kör sedan makrot för varje blad i din
arbetsbok.

3.5.5. Avrunda priser
Funktionen Avrunda Priser hjälper dig att på ett enkelt sätt avrunda priserna i din prislista till
endast kronor innan du läser in dem i ditt artikelregister.
Ange den kolumn där priset finns angivet och den kolumn där du vill placera det avrundade
priset. Kolumnerna kan vara samma.
Du kan välja mellan tre avrundningsmetoder. Avrunda uppåt till närmaste heltal, avrunda
neråt till närmaste heltal eller avrunda uppåt eller neråt beroende på antalet ören i priset.
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4. Dialogrutan Arbetar och fönstret Rapport

Dialogrutan Arbetar visas under tiden en tidskrävande uppgift utförs. Den övre stapeln visar
hur långt hela processen kommit och den undre hur långt processen kommit på det aktiva
arbetsbladet. Om ditt Excel-dokument bara innehåller ett arbetsblad kommer de båda
staplarna att visa samma resultat.
Du kan också se vilken rad av totalt antal rader som behandlas just för tillfället. Du kan också
se hur många rader som behandlas per sekund.
Tänk på att om du väljer att avbryta prisinläsningen så kommer de redan inlästa artiklarna att
förbli inlästa. De kommer alltså inte att ändras tillbaks till de gamla värdena.
Efter att en prisinläsning slutförts kommer en rapport att visas. För att rapporten skall visas
krävs att Internet Explorer 5.0 eller senare finns installerat på din dator.
I rapporten finns information om antalet artiklar i prislistan, antalet nya artiklar och antalet
uppdaterade artiklar. Antalet artiklar som behandlats av WinPrice XL visar hur många artiklar
som inte sållats bort av bland annat artikelgruppslistor.
Längst ner i rapporten visas en sammanfattning av felen som inträffade under prisinläsningen.
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5. Registrera WinPrice XL
WinPrice XL distribueras som shareware vilket i detta fall betyder att du kan prova
programmet i 30 dagar innan du måste betala för det.
För att registrera WinPrice XL kontaktar du Zoff Com AB antingen via e-post eller via
telefon.
E-post: winpricexl@zoff.se
Telefon: 0560-12000
Efter att du fått din produktnyckel trycker du på knappen Om och sedan på knappen
Registrera. Skriv in din produktnyckel i rutan och starta sedan om WinPrice XL för att
slutföra registreringen.

6. Tips
I detta kapitel finns tips som förhoppningsvis kommer att förenkla för dig när du skall läsa in
prislistor. Tipsen behöver nödvändigtvis inte vara WinPrice XL relaterade utan kan också ha
med Excel eller XOR Compact att göra.

6.1. Beräkna priser med hjälp av Excel
Detta tips kan till exempel användas om du vill räkna ut försäljningspriset på dina varor
genom att lägga på en viss procentsats på inköpspriset. Börja med att räkna ut priset på den
första produkten i prislistan med hjälp av en formel. I nedanstående exempel läggs 40 % på
inköpspriset.

När du skrivit klart din formel dubbelklickar du på den svara punkten markerad med en röd
cirkel på ovanstående bild för att automatiskt räkna ut de återstående raderna med samma
procentsats.
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Viktigt! Om ett tomt pris påträffas kommer Excel att sluta räkna ut priserna. Kontrollera
därför alltid att alla priser räknats ut innan du startar prisinläsningen med WinPrice XL.

6.2. Använda prislistor och rabattavtal i textformat
Ibland kan det hända att dina leverantörer bara tillhandahåller prislistor och rabattavtal i
vanligt textformat. För att kunna använda dessa listor med WinPrice XL måste de först
konverteras till Excel-format. För denna uppgift kan du använda antingen Excel eller
WinPrice XL. Om din prislista/rabattavtal innehåller fler än 65536 rader är det
rekommenderat att du använder WinPrice XL för konverteringen. Mer om hur konverteringen
i WinPrice XL fungerar kan du läsa i kapitel 3.5.4. Konvertera en textfil till Excel-format.
För att använda Textimportguiden väljer du Arkiv, Öppna eller tryck CTRL+O för att visa
dialogrutan Öppna. Bläddra dig fram till mappen där din textfil finns och välj alternativet
Textfiler som filformat. Öppna nu filen du vill konvertera så kommer Textimportguiden att
starta.
I Textimportguidens första steg väljer du vilken typ av textfil du har. Textimportguiden gör
sitt bästa för att försöka lista ut vilken typ av fil det är. Skulle den välja del kan du dock
behöva ändra på värdena. Som sysnes i vår exempelfil börjar raderna vi är intresserade av
först på rad tre. Välj också ett filursprung som gör att texten i förhandsgranskningsfönstret
visas som den skall.
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I steg 2 bestämmer du hur kolumnerna är uppbyggda i din lista. I exempelfilen hittade Excel
kolumnerna själv men i vissa typer av listor kan du behöva ange kolumnerna manuellt. Om så
är fallet brukar en fil med postbeskrivningar följa med. Filen beskriver vart varje kolumn
börjar och slutar.

I steg 3 anger du vilken typ av data de olika kolumnerna innehåller. Du kan även välja att inte
importera vissa kolumner.
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Efter att importen är klar kan du behöva ändra lite i Excel-dokumentet som skapas. Till
exempel kan det finnas text i slutet av dokumentet som inte som inte hör till listan, som t.ex.
datum.
När importen och eventuella manuella justeringar är klara är listan klar att läsas in med hjälp
av WinPrice XL.

6.3. Läsa in priser från olika prislistor till samma artikel
Ibland kanske du vill läsa in priser från flera olika prislistor till samma artikel i XOR
Compact. Det kan vara bra om du enkelt vill kunna jämföra priser från flera olika leverantörer
eller om du vill se hur priserna har förändrats över en viss tidsperiod.
För att detta skall fungera krävs att de olika prislistorna har samma artikelnummer för de olika
artiklarna. I vissa fall kan du använda de funktioner som finns i WinPrice XL för att läsa in
artiklar även med olika artikelnummer som t.ex. om artikelnumren i en av dina prislistor
börjar med en viss bokstav men i övrigt är lika.
Vår första prislista ser ut som följer.

Börja med att läsa in den på vanligt sätt. Placera priset i Pris 1. Kontrollera resultatet av
inläsningen i XOR Compact. Om allt ser bra ut kan du öppna den andra prislistan. I vårt fall
ser den ut som följer.

Som du kan se innehåller vår andra prislista ett E i början på varje artikelnummer. Använd
verktyget Ta bort inledande tecken som du kan läsa mer om i kapitel 3.5.2. Ta bort
inledande tecken för att ta bort det första tecknet i kolumnen för artikelnummer. Om vi istället
skulle vilja ha ett E i artikelnumren i XOR Compact skulle vi ha använt funktionen för att
lägga till prefix framför artikelnumret (Kapitel 3.2.3.5. Lägg till prefix före artikelnumret) när
vi läste in den första prislistan.
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I prisinläsningens andra steg väljer du endast kolumner för artikelnummer och pris 2. Tryck
sedan Ja på de varningsmeddelanden som visas om att kolumnerna för beskrivning och pris 1
inte bör lämnas tomma.

I det tredje steget väljer du alternativet Uppdatera endast priset på befintliga artiklar och
lägg till nya i artikelregistret så att endast priserna läses in från den valda prislistan. Slutför
inläsningen och öppna sedan XOR Compact för att undersöka resultatet. Du kommer nu att ha
en uppsättning priser i Pris 1 och en annan i Pris 2 vilket gör det mycket enkelt att jämföra
priser från olika leverantörer.

7. Felsökning
I detta kapitel hittar du lösningarna några av de problem du kan stöta på när du använder
WinPrice XL.
Fel
XORBASE4.DLL kan inte hittas.
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Orsak
Din dator har inte startats om efter
installationen av WinPrice XL
vilket ibland kan krävas.
Sökvägen till din XOR Compact
mapp har försvunnit ur
miljövariabeln PATH.

Åtgärd
Starta om datorn.

Kör programmet FixPATH som
finns på startmenyn under Zoff
Com AB/WinPrice
XL/Verktyg/FixPATH. För att
köra FixPATH måste du vara
inloggad med
administratörsrättigheter.
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Bilaga A: Visa alternativet COM-tillägg i Excel
I denna bilaga beskriv de steg du skall utföra för att visa eller dölja menyalternative COMtillägg.
Visa COM-tillägg
1. Välj Verktyg, Anpassa i Excel.
2. Välj fliken Kommandon.
3. I listan med kategorier väljer du Verktyg och i listan med kommandon väljer du
COM-tillägg.

Figur 1

4. Genom att hålla vänster musknapp nedtryckt över COM-tillägg kan du nu dra ut
kommandot i menyerna. Placera kommandot under Makron eller Tillägg (Se figur 2).
5. Stäng fönstret Anpassa.
Dölj COM-tillägg
1. Välj Verktyg, Anpassa i Excel.
2. Öppna den meny du tidigare valt att placera COM-tillägg i.
3. Högerklicka på alternativet COM-tillägg och välj Ta bort (Se figur 3).
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Figur 2
Figur 3
Observera att verktygsmenyn på bilden är
förkortad.
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Bilaga B: Redigera miljövariabeln Path
Vid uppdatering från en tidigare version av WinPrice XL till den senaste kan ibland sökvägen
till XOR Compact 4 lämnas kvar i miljövariabeln Path.
Detta kan få som följd att WinPrice XL försöker arbeta mot XOR Compact 4 istället för XOR
Compact 5.
För att WinPrice XL skall kunna jobba mot XOR Compact 5 måste sökvägen till XOR
Compact 4 tas bort ur Path. Tillvägagångssättet är lika i både Windows XP och Windows
2000.
Redigera miljövariabler i Windows XP
1.
2.
3.
4.
5.

Högerklicka på Den här datorn.
Välj Egenskaper.
Välj fliken Avancerat.
Klicka på knappen Miljövariabler.
I rutan Systemvariabler markerar du variabeln Path och klickar på knappen
Redigera (Se figur 1).
6. Leta upp sökvägen till den version av WinPrice XL du inte vill använda, markera
sökvägen och ta bort den, eventuellt tillsammans med ett semikolon. Figur 2 visar hur
värdet ser ut innan redigering och figur 3 visar värdet efter redigering.
7. Klicka på OK tre gånger för att stänga alla öppna fönster.
8. Du kanske behöver starta om datorn efter att du gjort dessa ändringar.

Figur 2

Figur 3

Figur 1
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Bilaga C: Licensavtal
Godkännande av licensvillkor
Genom att bryta förpackningen och/eller använda
programvaran accepterar ni dessa licensvillkor och detta
avtal blir därigenom bindande mellan Er som
slutanvändare och Zoff Com AB. Om Ni ej accepterar
dessa licensvillkor, skall Ni omedelbart sluta använda
programvaran samt avlägsna densamma från den/de
datorer där programvaran installerats. I förekommande
fall skall förpackningen returneras tillsammans med
medföljande tillbehör, inklusive skriftligt material och
pärmar, till Er återförsäljare, varvid köpet återgår och
köpeskillingen återbetalas. Ni äger ingen rätt till ränta på
beloppen.
Beviljande av licens
Zoff Com AB beviljar Er rätten att använda ett exemplar
av bifogade programvara på en enskild dator.
Programvaran är i användning på en dator när den är
laddad i ett temporärt minne (RAM) eller är installerad på
ett permanent minne (hårddisk, CD-ROM eller genom
annan lagringsteknik) på den aktuella datorn.
Upphovsrätt
Programvaran ägs av Zoff Com AB och är skyddad av
svensk upphovsrättslagstiftning. Till följd härav måste Ni
behandla programvaran på samma sätt som annat
upphovsrättsligt skyddat material (till exempel en bok
eller en grammofoninspelning) förutom att Ni äger rätt att
framställa en kopia av programvaran för
säkerhetskopiering eller arkiveringssyften, samt överföra
programvaran till en hårddisk på en enskild dator under
förutsättning att originalet behålls av Er.
Ni har inte rätt att kopiera produktmanualer eller annat
skriftligt material som tillhör programvaran.
Ni äger inte rätt att hyra ut eller leasa ut programvaran,
men Ni kan varaktigt överlåta Era rättigheter enligt detta
licensavtal under förutsättning att Ni överför alla kopior
på programvaran samt allt skriftligt material och att
mottagaren underkastar sig bestämmelserna i detta avtal.
Är programvaran uppdaterad skall överlåtelsen omfatta
både den uppdaterade programvaran och alla tidigare
versioner därav.
Programvaran levereras i objektkod och Zoff Com AB
förbehåller sig all rätt till modifiering, ändring och
innehåll av koden Ni har inte rätt att framställa eller
försöka framställa källkod av programvaran.
Upphovsrätten gäller även sedan Er nyttjanderätt enligt
detta licensavtal upphört.
Avgifter
För att erhålla nyttjanderätt av programvaran skall Ni
erlägga överenskommen köpeskilling till Zoff Com AB
eller till Er återförsäljare.

rätt att återlämna programvaran tillsammans med
medföljande tillbehör, inklusive skriftligt material och
pärmar, till Er återförsäljare, varvid köpet återgår och
köpeskillingen återbetalas. Ni äger ingen rätt till ränta på
beloppen. Zoff Com AB:s ansvar förutsätter att Ni ej
modifierat programvaran.
Skadestånd m.m.
Zoff Com AB är inte skyldig att i något fall till Er utge
ersättning för direkt eller indirekt skada, ej heller för
utebliven vinst, affärsmöjlighet, goodwill, produktion
eller förväntad besparing, i anledning av fel i
programvaran. Skulle Ni enligt lag eller avtal bli
skadeståndsskyldig för obehörig kopiering, skall Zoff
Com AB:s skada för varje utförd kopia anses uppgå till
ett belopp motsvarande normal licensavgift för
programvaran. Vid obehörig kopiering förverkar Ni Er
nyttjanderätt av programvaran.
Service
Ni äger rätt att kostnadsfritt via elektronisk post eller fax
samt under normal kontorstid via telefon ställa frågor av
programteknisk karaktär samt erhålla nya versioner av
programvaran under 12 månader från förvärvet av
programvaran. Detta gäller under förutsättning att
köpeskilling erlagts enligt överenskomna villkor.
I servicens omfattning ingår ej skyldighet att återställa
förlust av data eller rätta felaktigheter i data som uppstår
på grund av fel i programvaran.
Force majeure
Om Zoff Com AB hindras att fullgöra sina åtaganden
enligt detta avtal till följd av lokal eller allmän
arbetskonflikt, krig, mobilisering eller oförutsedda
militärinkallelser, rekvisition, fel eller förseningar i
leveranser, varubrist, eldsvåda, olyckshändelse,
naturkatastrof eller annan omständighet utanför Zoff Com
AB:s kontroll, är Zoff Com AB berättigad att uppskjuta
fullgörandet av sitt åtagande till dess att hindret är
undanröjt.
Tvister
Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av detta avtal
skall vid varje tillfälle avgöras av skiljemän enligt svensk
lag varvid rättegångsbalkens regler för omröstning och
rättegångskostnader skall tillämpas.
Avtalstid
Nyttjanderätten upphör när Ni inte längre avser använda
programvaran. Ni skall då omgående återställa, arkivera
eller förstöra erhållet material utan krav på återbetalning
av någon del av licensavgift eller köpeskilling.

Ansvar
Zoff Com AB garanterar att programvaran i allt väsentligt
överensstämmer med givna specifikationer under
förutsättning att den används i föreskriven driftsmiljö och
enligt angivna instruktioner. Zoff Com AB förbinder sig
att avhjälpa väsentliga avvikelser från specifikationerna
under förutsättning att avvikelserna kan reproduceras.
Zoff Com AB garanterar inte att programvaran är helt fri
från fel och Ni är införstådd med att sådan frihet från fel
inte går att uppnå inom programvaruindustrin. Om Ni kan
påvisa väsentliga avvikelser från specifikationerna som
inom skälig tid inte avhjälpts av Zoff Com AB, äger Ni
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WinPrice XL – Användarhandledning
Denna manual förutsätter att ditt operativsystem, Office-paket och XOR Compact använder svenska språkinställningar.

Bilaga D: Varumärken
Microsoft, Windows och Visual Basic är antingen registrerade varumärken eller varumärken
som ägs av Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Adobe och Reader är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated i USA och/eller i andra länder.
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