
Det händer mycket med SEBS nu. Sedan en tid tillbaka har vi ökat 
våra resurser rejält. På sista sidan släpper vi vår stora nyhet till våra 

befintliga kunder först. 

Först skall vi titta på en nyhet som testas av just nu. (Vi kan berätta att vi har 
mängder med projekt i bagaget just nu.) 

Jonas Ihreborn har utvidgat sina “jaktmarker” ända till Australien, vilket vi gratulerar 
honom till. Genom en kalkyl insåg han att en anpassning skulle betala sig snabbt. 
Han beställde en komplettering till prissättningsmöjligheterna i SEBS. Detta testas 
nu i skarpt läge och fungerar enligt följande: 

Skapa prislista 

Under Kundmenyn hittar Du Priskategorier. Fyll i ett nummer samt namn på 
prislistan. Klicka sedan på spara-symbolen. 

Önskar Du ett valutapålägg kan Du justera kursen under  
Ekonomi - Parametrar för ekonomi - Valuta.Detta skulle också kunna läggas till i 
nedanstående bild men Jonas ansåg sig inte behöva det för tillfället. Någon annan 
kanske? 
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Klicka på knappen “Lägg till” för att få upp denna bild. 
Välj vilka artikelgrupper som det gäller samt valuta. Det är viktigt att kontrollera 
vilken avrundning som skall gälla. Tillgängliga är 0 0,1 0,5 1 5 10 50 och 100.  

Du kopplar kunden till prislistan i kundbilden och i informationsfliken. 
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Språkbeskrivningar på artiklar 

Flik-systemet i artikelbilden har försetts med en Språk-flik. 
Här kan Du ange valfritt antal språkbeskrivningar per artikel. 

Vid orderregistrering tas den beskrivning som svara mot det språk som angivits på 
kunden. 

Orderregistreringen 

Orderregistreringen har utökats med kolumn för valuta. Du kan ändra priset i SEK 
eller kundens valuta. 

Observera att den för så många viktiga funktionen att lägga beskrivningen i 
respektive prislista INTE påverkas av detta. Båda systemen fungerar parallellt. 

Prislappen för allt detta stannade på ett fyrsiffrigt belopp. 

Och så en rejäl trumvirvel före vår stora nyhet. 
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Vi har skrivit avtal med  

Företaget har kontor i flera länder. Bland annat i USA, Kanade och Europa. 
Företagets huvudkontor ligger i Beijing, Kina, men vi tillhör kontoret i Wuhan. 

En högteknologisk stad på drygt 10 miljoner invånare. Personal från oss har besökt 
Wuhan. 

Företaget har för närvarande mer än 350 systemutvecklare med gedigen utbildning 
och vi har låtit dem stå för vidareutvecklingen av SEBS en tid. Så nu kanske Ni 
förstår varför det hänt så mycket med SEBS sista året. SEBS får genom detta avtal till-
gång till resurser långt över vad som är vanligt för andra affärssystem i Sverige. 

Prisbilden på anpassningar, som Ni kan förstå av ovan, är nog halverad av vad 
anpassningar normalt brukar kosta. Vår devis blir nu kristallklar. 

Tillsammans bygger vi Sveriges kostnadseffektivaste affärssystem 

Vänliga hälsningar från oss på 
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