Opsætning af varianter
Beskrivelse af hvordan varianter opsættes i itn|wms (lagersystem)
Varestamdata:
Opsætningen foretages i ”varestamdata”, som du kan finde under ”Defaults”.

Menupunktet ”Varestamdata”

Oprettelse af skabeloner:
Før dannelse af variantkombinationer oprettes de relevante skabeloner.
Variantskabelonerne oprettes/findes under fanen ”Produktskabeloner”, her oprettes
skabeloner eller eksisterende findes og kan rettes (tilføjes eller slettes).

Fane med skabeloner

Skabelonens navn

Gem variantskabelon
Eksisterende skabeloner

Skabelonens indhold.
Listen kan udbygges
eller ændres senere
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Opsætning af varianter
Ved oprettelse af en ny skabelon anføres skabelonens navn i feltet ”variansliste navn”.
I feltet ”Indhold” anføres de værdier (xs, s, m, l … eller 32, 42, 36, 38 …) der skal indgå i
skabelonen, der bruges enter (linieskift) for at skabe mellemrum mellem de enkelte
værdier.
Når skabelonen er komplet trykkes ”Gem variansliste”.
Herefter skabes den næste liste efter samme model.
Listerne gemmes og kan ses under den viste drop down.

Oprettelse af varians rækkefølgen:
Når du skal tilføje varianter til et produkt, så kan du søge efter varenummeret eller finde det
via listen.
Vælg det produkt, du ønsker at tilføje varianter til.

Søg efter et varenummer

Se en komplet liste over dine produkter

Vælg produktet, som du
ønsker at tilføje varianter
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Opsætning af varianter
Når du har valgt dit produkt, er det nu tid til at vælge hvilke varianter, som du ønsker at
tilføje til produktet. Vælg punktet ”varians” og du er nu klar til at tilføje de skabeloner, som du
tidligere har oprettet.
Efterfølgende når variant/varianterne er valgt skal du trykke på ”gem varianser”.

Variantadministration

1. variant
2. variant

Gem dine valgte varianter

Oprettelse af de enkelte variantenheder:
Når de enkelte variantmuligheder til det enkelte varenummer skal oprettes markeres først
kombinationerne ved 1. variant (husk Ctrl holdes nede) og herefter kombinationerne ved 2.
variant.

Gem variantkombinationer
Se oprettede kombinationer

1. variant

2. variant
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Opsætning af varianter
Efter de ønskede kombinationer er markeret for 1. og 2. variant trykkes ”Gem
kombinationer” og de ønskede varianter er oprettet.
Ved tryk på ”Vis nuværende” vises en oversigt over de varianter der er aktive for det
pågældende varenummer – mere herom i næste afsnit.

Visning/redigering af varianskombinationer:
Ønsker du at se de eksisterende kombinationer for en enkelt varenummer, så skal du
blot trykke på ”vis nuværende”.
Hvis der er behov for at redigere oprettede varianter så tryk på ”Vis nuværende” og
efterfølgende ”rediger kombinationer”.

Luk vinduet
Rediger kombinationer

Slet variant

:
Ønsker du at se de eksisterende kombinationer for en enkelt varenummer, så skal du
blot trykke på ”vis nuværende”.
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Opsætning af varianter
Vises dine varianter ikke, så prøv dette:
Vises dine varianter ikke, så skyldes det højst sandsynligt, at din browser har blokeret popvinduet. Højere klik på ikonet og vælg, at pop ups altid er tilladt fra http://nordic.itnapps.eu.
Du skulle nu gerne være i stand til at se dine variantkombinationer. Er dette ikke tilfældet, så
tag fat i os, og vi vil hjælpe dig.

Ikon for blokeret pop-up
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