EasyPOS omsætningsstyret rabat
Her beskrives, hvordan man kan benytte omsætningsstyret rabat i EasyPOS.
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Side 1

1 Omsætningsstyret rabat.
I EasyPOS kontor er det muligt at angive nogle omsætningsgrænser, som når de overskrides vil udløse en
rabat.
Omsætningsstyret rabat knytter sig altid til en kunde i EasyPOS.

2 Opsætning af omsætningsstyret rabat
For at sætte grænserne op, skal man starte EasyPOS Kontor. Herefter skal man ind i punktet <Kunder> og
<Kunder>. Man vil se dette vindue:
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Her skal man vælge punktet: <Lokal> og <Rabatgrupper>. Man vil så se:

Det er her, hvor man kan oprette og vedligeholde rabatgrupper, som kan knyttes til kunderne. Man kan
lave grupper, hvor der sælges til salgspris minus 30%, kostpris +20% eller omsætningsbestemte
rabatgrupper.
Det er muligt at lave alle de omsætningsbestemte rabatgrupper, man har lyst til.
For at oprette en ny, vælger man <Rabatgrupper> og<Ny>. Så vil man se:

Her skal man angive:



Rabatgruppe – Dette er et entydigt navn, som brugeren selv bestemmer
Rabatgruppe navn – Dette er et navn, som brugeren selv bestemmer. Det anbefales, at det er et
sigende navn, som fortæller, hvad rabatgruppen gør.
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Rabatsats – Her angives den rabatsats, der skal udløses.
Rabatstyring – Her skal man vælge Kundens omsætning styrer.
Rabatberegning – Her skal man vælge imellem:
o Omsætning indeværende kalenderår
o Omsætning sidste 365 dage
Beløbsgrænse – Her angives, hvad beløbsgrænsen skal være, for at den træder i kraft.

I dette eksempel er der angivet 3 omsætningsstyrede rabatgrupper, hvor beløbsgrænserne er hhv. 2000,
6000 og 7000, med tilhørende rabatprocentsatser 6%, 10% og 15%.

3 Knytning af omsætningsstyret rabat til kunde
Når man opretter eller redigerer en kunde, skal man således bare knytte én (vilkårlig) af de oprettede
omsætningsstyrede rabatposter til kunden. Herved er EasyPOS Salg klar over, at der skal findes den
korrekte omsætningsstyrede rabatgruppe og dennes rabatprocent.
For at gør dette, skal man redigere en kunde, hvilket sker via <Kunder> og <Rediger>. Man vil se:

Som det ses, skal man bare vælge én af de omsætningsstyrede rabatgrupper (ligegyldigt hvilken af de 3 i
ovenstående eksempel).
Ønsker man at dette skal gælde for alle fremtidige kunder, som man opretter, skal man redigere sin
standard kunde. Det sker via <Kunder>og <Rediger standardkunde>.
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4 Udløsning af omsætningsstyret rabat.
Når en kunde så komme ind og handle, og kunden knyttes til et salg, vil programmet se, hvad der er købt
for de sidste 365 dage eller indenfor indeværende kalenderår alt efter omsætning.
Dette beløb plus beløbet af den igangværende ekspedition vil være den omsætning, der udløser rabat.
I vores eksempel:




Kunden har de forgangne 365 dage købt for 5800 kroner.
Kunde er i gang med at købe for 300 kroner.
Omsætningen er derfor 6100, hvilket svarer til Kundeoms 2, hvor der skal gives 10% rabat.
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