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Lagerhantering av strukturartiklar 

En strukturartikel är en ”paketartikel” som består av flera ”innehållsartiklar”. Zenit kan hantera dessa artiklar på olika 

sätt beroende på inställningar på strukturartikeln. 

Två exempel på strukturartiklar: 

Möbelgrupp 
1 bord + 4 stolar 

 

Dator 
1 moderkort + 1 processor + 1 nätaggregat + 1 grafikkort  
+ 1 hårddisk + 3 minnesmoduler + DVD-brännare + 1 chassi 

 
 

Skapa strukturartikel 

En strukturartikel skapas genom att koppla innehållsartiklar till 

en artikel. Denna koppling görs under kategorin ”Struktur” på 

artikelkortet.  

Inpriserna på de innehållsartiklar som valts summeras och sätts 

automatiskt som inpris på strukturartikeln. 

 

 

Inställningar 

Artikeltyp 

Via inställningen ”Artikeltyp”, under kategorin Basuppgifter, anges om 

strukturartikeln ska hanteras med lagersaldo eller ej. Ange ”Standard” för att hantera 

lagersaldo eller ”EJ Lagersaldo” för att inte använda lagersaldo på strukturartikeln.  
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Reservera artiklar 

Inställningen ”Reservera artiklar”, under kategorin Inställningar, 

anger när strukturartikelns innehållsartiklar ska reserveras.  

Som standard sker reserveringen vid orderläggning, men det går 

också att låta reserveringen ske vid leverantörsbeställning 

istället. 

 

Intern inleverans 

Inställningen ”Intern inleverans” anger om intern inleverans ska ske automatiskt vid inleverans av leverantörsbeställning 

eller om den ska utföras manuellt. Inställningen är endast aktiv om Standard har angivits som artikeltyp för artikeln. 

 

 

Hanteringsförlopp 

Detta är ett exempel på hur inställningar påverkar hanteringen av reservation och lagersaldo för en Möbelgrupp. 

Möbelgruppen är en strukturartikel som består av 1 bord och 4 stolar (innehållsartiklar) 

 

 

+ 
 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

= 

 

 

  



LATHUND ZENIT 

www.mawik.se Sida 3 av 5 Version 3.12.4 

Kundorder 
En order läggs på 2 möbelgrupper: 

 

 

  
 Reserverade Lagersaldo Reserverade Lagersaldo Reserverade Lagersaldo 

Reservera vid order +2 -- +2 -- +8 -- 

Reservera vid lev.beställning +2 -- -- -- -- -- 

 

Leverantörsbeställning 

Beställning av strukturartikel 

En leverantörsbeställning görs på 2 möbelgrupper: 

 

 

  
 Reserverade Lagersaldo Reserverade Lagersaldo Reserverade Lagersaldo 

Reservera vid order -- -- -- -- -- -- 

Reservera vid lev.beställning -- -- +2 -- +8 -- 

 

Beställning av innehåll i strukturartikel 

En leverantörsbeställning görs på 2 bord och 8 stolar: 

 

 

  
 Reserverade Lagersaldo Reserverade Lagersaldo Reserverade Lagersaldo 

Oavsett inställning -- -- -- -- -- -- 
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Inleverans 

Inleverans av strukturartikel 

Inleverans av leverantörsbeställning bestående av 2 möbelgrupper: 

 

 

  
 Reserverade Lagersaldo Reserverade Lagersaldo Reserverade Lagersaldo 

Artikeltyp 

STANDARD 

Manuell  
intern inleverans 

-- +2 -- -- -- -- 

Automatisk  
intern inleverans 

-- +2 -2 -2 -8 -8 

Artikeltyp 
EJ LAGERSALDO -- -- -- -- -- -- 

 

Inleverans av innehåll i strukturartikel 

En inleverans görs på 2 bord och 8 stolar: 

 

 

  
 Reserverade Lagersaldo Reserverade Lagersaldo Reserverade Lagersaldo 

Oavsett inställning -- -- -- +2 -- +8 

 

Manuell intern inleverans 
En intern inleverans av strukturartiklar innebär att lagersaldot på strukturartikeln ökas samtidigt som lagersaldot 

minskas på innehållsartiklarna.  

Intern inleverans av 2 möbelgrupper: 

 

 

  
 Reserverade Lagersaldo Reserverade Lagersaldo Reserverade Lagersaldo 

Oavsett inställning -- +2 -2 -2 -8 -8 
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Leverans till kund 
Leverans av 2 möbelgrupper till kund: 

 

 

  
 Reserverade Lagersaldo Reserverade Lagersaldo Reserverade Lagersaldo 

Artikeltyp 

STANDARD -2 -2 -- -- -- -- 

Artikeltyp 
EJ LAGERSALDO -2 -- -2 -2 -8 -8 
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