og TUN
IDA-systemet håndterer samspillet med TUN på følgende måde:



Afhentning af TUN-opdateringer – En gang i døgnet foretages et automatisk FTP-kald til DAAB, hvor
det tildelte directory kontrolleres for nye filer. Såfremt der findes en ny fil, hentes denne hjem til
den pågældende trælast’s server.
I forbindelse med afhentning af TUN-filer foretages diverse logninger, så evt. fejl- eller manglende
leverancer kan efterspores.



Indlæsning af TUN-opdateringer – I forbindelse med den daglige natkørsel indlæses en evt. ny
opdatering fra TUN, og dataene lægges klar til forespørgsel direkte fra IDA-systemet. Det skal
bemærkes, at dette er de rå data fra TUN, der sker altså ikke nogen udvælgelse af bestemte varer
eller leverandører.
En forespørgsel på TUN-kartoteket kunne se sådan ud:
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Opdatering af egne varer ud fra TUN – Når en ny TUN-opdatering er på plads opdateres
varekartoteket automatisk.
En sådan opdatering vil omfatte ændringer til:
o EAN-numre
o leverandørens varenummer
o toldpositioner
o vejledende udsalgspriser
o kostpriser – opdateres ud fra de parametre (rabatter og omregningsfaktorer) der er oprettet
for den pågældende vare, således at kostprisen ender med at være kundens reelle kostpris
for varen.
o Markering fra byggebasen for varer, hvor der findes billede. (I søge, købs og salgs-rutiner er
der mulighed for at få vist et sådant billede/ekstra oplysninger)
Ændringerne foretages kun på kundens eksisterende varer, og kun på de varer, hvor der er givet
tilladelse til automatisk opdatering.
Oversigt over nye vejledende udsalgspriser udskrives. Evt. gemmes de til senere ikrafttræden.



Kalkulation – Efter en TUN-opdatering kan der (evt. automatisk) kalkuleres nye salgspriser for de
ønskede varer, grupper eller leverandører. En kalkulation består af rabatter og evt.
omregningsfaktor til beregning af kundens reelle kostpris, afgifter og bruttoavance til beregning af
salgspris.
Kalkulationen udskriver en liste over de varer, der har ændret kostpriser, og giver anledning til en ny
salgspris.
Der kan opsættes kalkulationer på flere forskellige niveauer (varegruppen, leverandøren, varen
eller prislisten).
Det er også i denne rutine evt. WAMU-priser opdateres.
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Oprettelse af nye varer ud fra TUN – Ved oprettelse af nye varer, hentes så mange oplysninger som
muligt fra TUN-kartoteket. Leverandøren findes via telefonnummer. Hvis leverandøren har tilknyttet
rabatter, anvendes disse ved priskalkulationen. Herudover skal der blot påføres en evt. salgs-rabattabel.

Herefter er det blot at påføre den ønskede brutto-avance og salgsprisen kan beregnes automatisk

Varen er nu oprettet og klar til brug i en enkelt arbejdsgang.


Masseoprettelse – Der er mulighed for at oprette alle varer fra en bestemt leverandør i samme
arbejdsgang, dog er det meget sjældent at alle varer ønskes oprettet, men ved f.eks. leverandørskift
kan det være til en hjælp.
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