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Presentation och fältförklaringar av BJ Sweden´s Pris-simulator  
 

 
Pris-simulatorn är framtagen till företag som bedriver försäljning, kan vara genom webbutik 
eller en fysisk butik. Pris-simulatorn är samtidigt en kalkylator, konverterare och kontroller 
som håller full kontroll på era priser (inköp, försäljningspriser) och vinstmarginaler. Du kan 
lägga upp hela inköpsorder, levernatörsprislistor eller enstaka produkter, t.ex. vid 
prissättning av nya produkter eller för att kontrollera att man har rätt priser på befintliga 
produkter. 
 
Några punkter på en del av Pris-simulatorn kan: 
 

• Den håller full kontroll på alla era priser, både inköp- och försäljningspriser.  

• På inköpsorder så fördelas frakt, tull- och övriga kostnader ut på beställda produkter 

enligt beloppsmodellen, och därmed så kan du se de reella vinstmarginalerna redan 

innan ni skickar beställningen till leverantören.  

• Den är direkt uppkopplad mot Handelsbankens valutakurser, så du har alltid en aktuell 

valutakurs.  

• Den visar vilka vinstmarginaler produkterna kommer att få, redan vid prissättningen.  

• Ange ett önskat påslag i procent, så kommer pris-simulatorn föreslå ett försäljningspris 

inklusive aktuell momssats. 

• Varnar visuellt ifall produkten har ett för lågt försäljningspris.  

• Simulera med valutakurser, priser och fraktavgifter, för att se hur det påverkar era 

vinster. 

 
Innan vi börjar gå igenom förklaringarna här under kanske en del av er frågar sig, skall man 
sitta och registrera hela inköpsorder eller en hel levernatörsprislista manuellt i pris-
simulatorn ”nej, absolut inte” visst om det bara är några enstaka produkter så går det väl 
bra. I stort sett alla affärs och kassasystem har idag en export funktion där du kan skriva ut 
direkt till fil, t.ex. då en Excel-fil och därifrån kan du då kopiera den data du behöver och 
sedan klistra in (ctrl+q) i pris-simulatorn. De flesta leverantörer har idag digitala prislistor 
som antingen ni själva kan ladda ner eller be leverantören skicka dem till er. Ni kan kontakta 
oss på BJ Sweden, så kan vi säkert hjälpa er. 
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Fältförklaringar:  
 
Den första delen av pris-simulatorn (vänstra delen) där skall ni registrera inköpsorder, 
levernatörsprislistor, eller så kan ni skriva in enstaka artiklar för att göra en priskontroll för 
att sätta nya försäljningspriser. 
 

• Lev.artnr: Leverantörens artikelnummer (valfritt fält)  

• Artnr/EAN: Eget artikelnummer eller EAN-kod (valfritt fält)  

• Namn: Artikelns benämning (valfritt fält)  

• Antal: Beställt antal artiklar. Vid registrering av levernatörsprislista eller enstaka artiklar 

skall antalet ett (1) skrivas in.  

• A´pris: Artikelns inköpspris i aktuell valuta.  

• Rabatt: Om ni har en rabatt % på aktuell artikel. 

•  Frp. Stl. (Förpackningsstorlek): Detta fält används då ni endast kan beställa hela 

förpackningar som innehåller ett visst antal artiklar till ett enhetspris. 

Exempel: Du betalar ett enhetspris för hela förpackningen som innehåller 12 stycken 

av en och samma artikel, då registrerar du först in antal förpackningar i fältet ”Antal”, 

priset per förpackning i fältet ”A´pris” och 12 i fältet ”Frp.Stl.” Detta görs för att få 

rätta vinstmarginaler och försäljningspriser. 

• Belopp: Summering av beloppet i aktuell valuta.  

 
I mittersta delen visas inköpspriserna i svenska kronor (SEK), där skall ni inte registrera 
någonting den är endast visuell, de värdena kommer att styra fälten i försäljningsprisdelen. 
  

• A´pris SEK: Kostpris per artikel i SEK, exklusive frakt, tull och övriga avgifter.  

• Belopp SEK: Summering av beloppet i SEK, exklusive frakt, tull och övriga avgifter.  

• A´pris inkl. frakt: Kostpris per artikel i SEK, inklusive frakt, tull och övriga avgifter.  

• Belopp inkl. frakt: Summering av beloppet i SEK, inklusive frakt, tull och övriga avgifter.  
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Den högra delen av pris-simulatorn är försäljningsdelen, där skall ni registrera in artiklarnas 
försäljningspriser. Den visar även artiklarnas vinstmarginaler både i procent % och belopp, 
visar även prisförslag och varningar om ni har satt ett för lågt försäljningspris på produkten. 
 

• FSG. Pris inkl. moms: Här registrera ni artikelns försäljningspris inkl. moms.  

• Moms: Här registrerar ni artikelns momssats, standard är 25 % men kan också sättas till 

6 % eller 12 %, du kan även sätta den till 0 % om du t.ex. har försäljningspriser till 

detaljister. Skulle du råka skriva in ett felaktigt värde så får du ett felmeddelande.  

• FSG. Pris Exkl. moms: Visar försäljningspriset exklusive moms.  

• Påslag Prisförslag: Visar förslag på försäljningspris inkl. moms, enligt önskat påslag som 

ni har angett i fältet ovanför. ”Påslag Prisförslag:” 

• TB: Artikelns vinstmarginal i belopp. 

• TG: Artikelns vinstmarginal i procent%.  

• TB Total: Summerar artikelns totala vinst.  

 
Nu går vi till den övre delen av pris-simulatorn, den kan vi kalla för parameter delen. Där 
skall vi registrera värden som styr hela prisuträkningen.  
Pris-simulatorn är uppkopplad mot Handelsbankens valutakurser, den uppdateras varje 
gång ni öppnar pris-simulatorn eller om ni klickar på knappen ”Uppdatera” (ctrl+shift+F5), 
fältet är en listmeny där väljer du vilken valutakurs du vill se i fältet, observera att kursen 
som visas i har ingen effekt på prisuträkningarna. 
 

• Valutakurs: Där anger ni aktuell valutakurs ni vill att priserna skall räkna med, om ni vill 

använda exakt samma valutakurs som visas från Handelsbanken, då klickar ni på 

knappen ”Använd kurs” (ctrl+v). 

• Fraktavgift i Valuta: Där registrerar ni en eventuell fraktavgift som tillkommer i aktuell 

valuta. Om t.ex. leverantören debiterar en fraktavgift.  

• Tull - Frakt – Övriga avgifter i SEK: Där registrerar ni alla avgifter som tillkommer i 

svenska kronor (SEK). Import från ett icke EU land så tillkommer det oftast tullavgifter. 

Ni kanske har ett avtal med ett transportbolag som sköter era transporter och som då 

debiterar i SEK. Ni kan lägga in alla övriga extra kostnader som tillkommer, det kan vara 

försäkring, etc. 
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• Schablonpåslag: Om ni använder pris-simulatorn till en levernatörsprislista eller enstaka 

artiklar så kan ni använda fältet för att lägga in ett schablonpåslag i procent%.           

Exempel: Om ni historiskt vet när ni beställer produkter från en speciell leverantör så 

består cirka 3 % av varukostnaden för transportkostnaderna. 

• Kassa/Faktura Rabatt: Om ni har en kassa eller faktura rabatt (slutrabatt) så anger ni 

procentsatsen i detta fält. 

 

• Påslag Prisförslag: Där anger ni det procentpåslag ni önskar vid prissättning, 

prisförslaget visas då i kolumnen med samma namn, priserna som föreslås är inkl. den 

aktuella momssats som angetts. Procentsatsen direkt under visar täckningsgraden för 

vald procentsats. 

• TG Alarm: Om en artikel har en lägre vinstmarginal (TG) än angivet värde så får ni en 

visuell varning på aktuell artikel. Exempel: om ni har bestämt att inga vinstmarginaler 

(TG) får vara under en viss procentenhet, då anger ni värdet i fältet ”TG Alarm:”. 

 

Pris-simulatorn kan skapa beställningsdokument både med svenska och engelska texter. 

När ni har registrerat klart ett inköp så klicka först på knappen ”Uppdatera” och välj sedan 

någon av knapparna ”Svensk” eller ”Engelsk” för öppna upp beställningsdokumentet. Klicka 

sedan på knappen ”Skapa PDF”, då skapas en PDF fil som ni kan skriva ut eller sända i ett e-

mail. 

 
Knapparna i övre delen av Pris-simulatorn: 
 
Uppdatera (ctrl+shift+F5) = Uppdaterar valutan och skapar beställningsdokument. 
Svensk och Engelsk = Öppnar beställningsdokument. 
Påslag Tabell = Öppnar en konverteringstabell, som översätter påslag på inköpspris till 
täckningsgrad (TG), och en del kortkommandon för Pris-simulatorn. 
 
Jag hoppas ni har fått en någorlunda inblick hur prissimulatorn fungerar. Den kommer att 
spara er både tid och pengar, samtidigt så hoppas jag att det har väckt ert intresse för att 
investera i en pris-simulator från BJ Sweden.  
Har ni några frågor om pris-simulatorn, eller ni kanske vill ha hjälp med en personlig 
demonstration så är det bara att kontakta mig per e-mail eller telefon. 
 
CEO  
Jörgen Nilsson  
E-mail: info@bjsweden.se  
Tel: 08-10 43 08 
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Några nyttiga kortkommandon att använda i Pris-simulatorn. 
 
ctrl+c = Kopiera markerad text. 
ctrl+q = Klistra in. 
ctrl+v = Välj aktuell valutakurs. 
ctrl+p = Öppnar påslag tabell. 
ctrl+shift+S = Öppnar svenskt beställningsdokument. 
ctrl+shift+E = Öppnar engelskt beställningsdokument. 
ctrl+shift+F5 = Uppdaterar valutakurs och beställningsdokument. 
F12 = Spara-menyn 
Ctrl+s = Snabb-spara 
Shift+F5 = Sök. 
Ctrl+h = Tillbaka (Går till huvudsida) 
 
 
 
 
 
 

 
 


