OPRET OG TILDEL PRISNIVEAUER
Når dine handelskonti er konfigureret til Microcat Market, skal du gå til landingssiden og
tildele prisniveauer til dine handelskonti. Du kan også oprette brugertilpassede
prisniveauer.
Du kommer til landingssiden ved at gå til www.login.superservice.com og indtaste dit
brugernavn og din adgangskode for Microcat LIVE. Du vil se fanerne Prisadministration og
Kontoadministration øverst til højre på siden.

KONTOADMINISTRATION
På skærmbilledet Kontoadministration skal du tildele prisniveauer til dine handelskonti
for Microcat Market. Prisniveauet skal tildeles, før handelskunden kan bestille reservedele
fra din forhandler.

Tildel et prisniveau
Sådan tildeles et prisniveau til en Microcat Market-konto:
1

Klik på Kontoadministration på landingssiden.

2

Klik på fanen Firmakontoer.

3

Klik på navnet i kolonnen Firmanavn.

4

Under Abonnementer skal du klikke på Konfigurer i kolonnen Indstillinger.

5

Vælg, hvor ordrene til dette værksted vil blive sendt til, på rullelisten Forhandler.

6

Vælg prisniveauet for dette værksted på rullelisten Prisniveau.

7

Klik på Gem.
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OPRET OG TILDEL PRISNIVEAUER
PRISADMINISTRATION
Når handelskontiene er konfigureret via Infomedias kundeservice, kan du oprette nye
prisniveauer på skærmbilledet Prisadministration. Du har mulighed for at konfigurere
flere prisniveauer for forskellige konti, så du har fuld kontrol over prisfastsættelsen.

Opret brugertilpassede prisniveauer
Sådan oprettes et prisniveau til en Microcat Market-konto:
1

Klik på Prisadministration på landingssiden.

2

Klik på

3

Indtast oplysninger om prisniveauet, som f.eks. navn, og klik på Næste.

på fanen Prisniveauer.

Koden for prisniveau må ikke svare til en eksisterende kode.

4

Hvis du vil anvende en justering af alle reservedele, skal du vælge
Justeringsprocent og indtaste den ønskede procentdel. Klik derefter på Næste.
Hvis du vil øge prisen på reservedele, skal du indtaste en positiv procentdel, og
hvis du vil sænke prisen, skal du indtaste en negativ procentdel. F.eks. -5 %.

5

Hvis du vil tilføje en skatteprocent for alle reservedele, skal du vælge
Skatteprocent og indtaste den ønskede procentdel. F.eks. 10 %.

6

Klik på Afslut.

 Du indstiller standardprisniveauet ved at vælge prisniveauet og klikke på Indstil
som standard.
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