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Prijsversie
Packages met historiek van de verkoopprijzen
Op het ogenblik zijn de packages berekend of ingegeven in de basismunt. Er is slechts 1 prijstabel
geldig per packagecode per munt. Dit kan aangepast worden zodat er een historiek van de
verkoopprijzen kan bijgehouden worden. Bij het wijzigen van een PO is het dan mogelijk deze po
terug te berekenen met de prijstabel die geldig was op het ogenblik van de eerste boeking (of van
de vorige wijziging). Er kunnen meerdere geldige prijstabellen naast elkaar bestaan per package.
De juiste prijstabel wordt dan gekozen op het ogenblik van de boeking naargelang een aantal
parameters : Munt, Boekingsdatum, Vertrek op dag van de week, Lengte in dagen van de boeking
en volgnummer van de prijsversie.
Prijsversies hebben een oplopend nummer. Er wordt altijd gezocht naar een geldige prijsversie te
beginnen vanaf de hoogste nummer.

1) Munt
Bij het aanmaken van een prijsversie moet gespecificeerd worden met welke munt deze prijzen
werden berekend of ingegeven. Deze munt heeft volgend belang:
• Indien er een boeking gemaakt wordt in een bepaalde munt wordt eerst gezocht naar een
prijsversie in deze munt. Indien deze wordt gevonden dan wordt hiermee gewerkt.
• Indien deze niet wordt gevonden dan wordt er verder gezocht naar een prijsversie in de
basismunt van de betreffende firma op ogenblik van vertrek (basismunt kan wijzigen volgens
vertrekdatum bvb overgang naar EUR). Deze prijzen worden dan omgerekend naar de
verkoopmunt met de verkoopkoers.

2) Boekingsperiode
Elke prijstabel heeft een van/tot boekingsdatum die verplicht in te geven is. De prijstabel met deze
versie is enkel geldig voor boekingen gemaakt in deze periode.

3) Dag van de week
Men kan optioneel ingeven of deze versie van de prijzen enkel geldig is voor vertrekken op bepaalde
dagen van de week. Indien dit niet wordt ingebracht dan is deze prijstabel geldig voor alle
mogelijke vertrekken (Dit wil nog niet zeggen dat men alle dagen van de week kan vertrekken maar
enkel of deze prijzen geldig zijn)

4) Lengte in dagen
Optioneel kan er aangegeven worden dat deze prijzen enkel geldig zijn voor bepaalde lengtes

5) Geldigheid
Van elke versie kan men opgeven of deze mag gebruikt worden of niet door de vraag geldig (ja,
neen) Prijsversies die niet geldig zijn kunnen niet gebruikt worden (ook niet om po’s te wijzigen die
met deze prijsversie geboekt werden, er zal een andere prijsversie moeten gekozen worden tijdens
het wijzigen van de po)
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Uitzondering op de volgnummer van de prijsversie : in het begin kan het zijn dat er nog geen
prijsversies bestaan voor een bepaalde package maar enkel prijzen in een bepaalde munt (de
basismunt). Je kan dan nog boeken met de bestaande prijzen door als prijsversie de munt in te
geven.

7.2.2.3.11 Lijst prijzen package
In de lijst prijzen package is een selectie op package voorzien : Van/tot packagecode en selectiepatroon. Indien ‘VAN PACKAGECODE’ niet gelijk is aan ‘TOT PACKAGECODE’ dan is het niet mogelijk
om een prijsversie te selecteren. Er zal automatisch de laatst geldige prijsversie getoond worden
waarvoor er geen beperkingen werden ingebracht (geen lengtes of dagen van de week
gespecificeerd)
Aangezien er in dit programma kan opgegeven worden in welke munt men de prijzen wenst te zien,
zal er een prijsversie opgezocht worden waarin deze munt werd gespecificeerd. Indien deze niet
werd gevonden dan wordt er gekeken wat de basismunt is voor deze firma en worden de prijzen
omgerekend naar de gevraagde munt.
Identiek hetzelfde systeem bestaat voor producten. Alleen is er voor producten geen mogelijkheid
van dag van de week en lengte in dagen in de geldigheidscriteria.
Om de eerste maal de prijzen op te halen die reeds ingebracht waren bij producten, kan je
prijsversie EUR gebruiken. Je geeft dus in Prijsversie: N (nieuwe versie) Copy van versie: EUR.
Algemeen geldig : Als je de prijzen wil opvragen van voor het systeem met prijsversies, dan geef je
bij de vraag prijsversie als antwoord EUR.

Producten met manuele prijzen :
Als je package-prijzen wil copiëren naar product-prijzen (7.2.1.7) dan kan je op dat ogenblik niet
een nieuwe versie van productprijzen maken. De manuele product prijzen moeten altijd samengaan
met een bestaande prijsversie van de producten.
(De aankoopprijzen moeten immers
overeenkomen met de verkoopprijzen die op dat ogenblik in voege gaan) Je zal dus eerste een
nieuwe versie moeten aanmaken in de producten zelf (7.2.1.1) en daarna kan je de prijzen copiëren
naar deze versie.

De boekingen :
Bij het maken van een boeking wordt de geldige package-prijsversie opgezocht volgens de geldende
criteria. Er is echter een mogelijkheid om deze versie te wijzigen naar een andere versie door
gebruik te maken van het prijzenpaswoord. (bvb als bij wijzigen van de po een andere versie moet
geldig worden dan wat de computer voorstelde)
Voor boekingen zonder package (losse producten) wordt per product de geldende prijsversie
opgezocht en deze is niet te wijzigen. Dezelfde versie geldt als de aankoopprijsversie.
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